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มาตรฐานคณุภาพ 
โครงการ Special Olympics 

 

 

การพฒันาและขยายผลโครงการ 

มาตรฐานคุณภาพโครงการคืออะไร และเพราะเหตุใดเราจึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานคุณภาพโครงการ? 

มาตรฐานคณุภาพโครงการ คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันาและขยายผลโครงการ 

มาตรฐานคณุภาพโครงการจะก าหนดสิง่ที่โครงการต้องให้ความสนใจหรือต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าขึน้ 

การเปล่ียนแปลงอาจเป็นการเปล่ียนแปลงแบบตอ่เน่ืองและเพิม่เตมิจากเดมิ 

หรืออาจเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางด้านทศิทางหรือการปฏิบตัท่ีิได้รับการออกแบบเพ่ือให้โครงการมีความก้าวหน้าขึน้เป็นอย่างชดัเจน เช่น 

การเร่ิมกิจกรรมใหม่ แบบ Unified Sports หรือออกกลยทุธ์ใหมเ่พ่ือระดมเงินทนุ) 

ในฐานะท่ีเป็นองค์ขบัเคลื่อนหนึง่ เรารับรู้ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความชดัเจนเก่ียวกบัภารกิจของเราท่ีมีความส าคญั  น่ีเป็นเหตผุลท่ีเราได้จดัท า 

มาตรฐานคณุภาพโครงการขึน้ โดยพฒันาจากความช่วยเหลือของผู้น าโครงการจากทัว่โลก 

มาตรฐานนีจ้ะช่วยให้เราก าหนดปัจจยัของความส าเร็จและเป็นพืน้ฐานของวิธีการตา่งๆในการช่วยให้โครงการมีความก้าวหน้าขึน้ 

เช่นการฝึกอบรมผู้น าโครงการและการยกย่องความก้าวหน้าและการขยายผล 

มาตรฐานเหลา่นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการสนทนาท่ีจริงใจเก่ียวกบัสิง่ที่ก าลงัเกิดขึน้และสิง่ท่ีสามารถพฒันาโครงการของเรา 

มาตรฐานเหล่านีพ้ัฒนามาได้อย่างไร? 

มาตรฐานคณุภาพโครงการมาจากทา่น  แผนกลยทุธ์ก าหนดให้มีการจดัท ามาตรฐาน โดยให้มีสว่นร่วมของกลุม่เป้าหมาย 

กระบวนการนีเ้กิดขึน้มาแล้วเป็นระยะเวลาหนึง่ปี (2012-2013) โดยหารือกบัสมาชกิโครงการตา่งๆทัว่โลก จนได้ทีการสรุปมาตรฐานคณุภาพ ในปลายปี 

2013 และ ได้รับการรับรอง จาก คณะกรรมการท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ (International Advisory Council) 

ของคณะกรรมการอ านวยการสเปเชียลโอลมิปิคสากล   

มาตรฐานเหล่านีมี้เพื่อใคร? 

มาตรฐานคณุภาพโครงการมีไว้ส าหรับประเทศสมาชิกโครงการ Special Olympics ท่ีได้รับการรับรอง โดยก าหนดให้ผู้น าโครงการเป็นผู้น าไปใช้งาน 

มาตรฐานคณุภาพโครงการช่วยให้ผู้น าโครงการสามารถเข้าใจ บริหารจดัการ และสนบัสนนุกิจกรรม เพ่ือการด าเนินงานด้วยมาตรฐานสงูได้ 

ประธานบริหารและคณะกรรมการของประเทศสมาชิก จะต้องเป็น “เจ้าของ” มาตรฐานเหลา่นี ้
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มาตรฐานนีค้รอบคลมุถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับผู้น าโครงการ แตไ่มไ่ด้เข้าแทนท่ีมาตรฐานทางเทคนิคในด้านอ่ืนๆเ ส าหรับโค้ช ผู้จดัการฝ่ายกิจกรรม 

และผู้จดัการฝ่ายอ่ืนๆ 

เราหวงัวา่มาตรฐานนีจ้ะมีประโยชน์ส าหรับการท างานร่วมกบัโครงการย่อย คณะกรรมการนกักีฬา คณะกรรมการครอบครัว คณะกรรมการเยาวชน 

และคณะกรรมการก่อตัง้ รวมทัง้หวัหน้าโครงการด้วย 

มาตรฐานคุณภาพโครงการมีองค์ประกอบอย่างไร? 

มาตรฐานคณุภาพโครงการสามารถน าไปใช้ได้อย่างงา่ยดาย มาตรฐานนีถ้กูแบ่งกลุม่ออกเป็น10 หน่วยโครงสร้างท่ีผู้น าโครงการควรรับทราบ และ 

สามารถน าไปด าเนินงาน หน่วยโครงสร้างย่อยๆเหลา่นีจ้ะเป็นสว่รในการพฒันาโมเดลการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการท างานของหน่วยงานตอ่ไป    

ภายในแตล่ะหน่วยโครงสร้างจะมีการก าหนดมาตรฐานอย่างเป็นขัน้เป็นตอนอย่างมีเหตผุลท่ีอาศยัซึง่กนัและกนั แนวคดิอย่างง่ายๆคือ 

เม่ือคณุด าเนินการผ่านแตล่ะขัน้ตอน คณุจะพฒันาขึน้ตลอดเวลา 

มาตรฐานสว่นใหญ่มี 3 ขัน้ ซึง่จะท าให้มาตรฐานเหลา่นีส้มัพนัธ์กบัโครงการทุกชนิด  –  ตัง้แตโ่ครงการขนาดเลก็ถงึใหญ่ 

โครงการใหม่จนถึงโครงการท่ีมีระยะเวลายาวนานแล้ว และตัง้แตโ่ครงการท่ีขาดทรัพยากรถึงโครงการท่ีมีทรัพยากรครบถ้วนเป็นอย่างดี 

ทกุโครงการจะอยูใ่นระดบัขัน้การพฒันาท่ีแตกตา่งกนั – แม้แตใ่นหน่วยโครงสร้างเดียวกนั ด้วยเหตผุลนี ้

เราจงึไม่ใช้ระดบัขัน้มาจดัเป็นประเภทโดยรวมส าหรับประเทศสมาชิกโครงการ  

ระดบัของมาตรฐานเป็นเพียงการอธิบายถงึระดบัท่ีถกูพฒันาในแตล่ะหน่วยย่อยของมาตรฐานนัน้ๆ 

แตล่ะประเทศสมาชิกย่อมมีระดบัการพฒันาในหน่วยย่อยๆท่ีแตกตา่ง 

 มาตรฐานคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้อย่างไร? 

มีหลายวิธีการท่ีคณุสามารถน ามาตรฐานคณุภาพไปใช้ได้ ซึง่บางสว่นของวิธีการเหลา่นัน้อยู่ด้านลา่งนี:้ 

 ทบทวนวธีิการท่ีคุณท างาน  ผู้น าโครงการสามารถน ามาตรฐานไปใช้ส าหรับการประเมินตนเองและหาวิธีการท่ีจะพฒันา 

ซึง่นัน่เป็นจดุประสงค์หลกัของมาตรฐาน 
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การทบทวนนีอ้าจกระท าภายในโครงการหรือกระท าร่วมกนักบัภมูิภาคของคณุก็ได้ 

 ใช้มาตรฐานคุณภาพเป็นแผนกลยุทธ์ น ามาตรฐานคณุภาพโครงการประกอบเข้าไว้ในแผนงานของคณุ 

มาตรฐานจะสามารถช่วยในการตัง้เป้าหมายเม่ือคณุพฒันาแผนการด าเนินงานประจ าปีและแผนกลยทุธ์ระยะยาว 

หากคณุก าลงัเร่ิมต้นแผนงานใหม่ ให้ใช้มาตรฐานคณุภาพเพ่ือระบสุิง่ที่ควรจะรวมอยู่ในแผนงานนัน้ๆ  หากคณุอยู่ในระหว่างแผนกลยทุธ์ 

ให้มุ่งเน้นไปยงัการพฒันาท่ีเหมาะสมและสนบัสนนุกลยทุธ์ในปัจจบุนัของคุณ อย่าน ามาตรฐานไปใช้เด่ียวๆ 

  ตดิตามความก้าวหน้าและรับรองในความส าเร็จ การบรรลมุาตรฐานใหม่หมายถงึว่าโครงการของคณุก าลงัเตบิโตและพฒันา 

สิง่เหลา่นีเ้ป็นผลท่ีวดัได้ การประสบความส าเร็จเป็นคา่เปรียบเทียบ 

ดงันัน้สิง่ที่ดเูหมือนเลก็ส าหรับโครงการหนึง่อาจเป็นการประสบความส าเร็จครัง้ยิง่ใหญ่ส าหรับอีกโครงการหนึง่ 

รับรู้และยินดีไปกบัการเตบิโตขยายผล 

เคล็ดลับส าหรับการใช้มาตรฐาน 

การใช้เคร่ืองมือใหม่ๆอาจจดัการได้ยาก ตอ่ไปนีเ้ป็นเคลด็ลบัท่ีมีประโยชน์บางประการ 

 อย่าจดัการกบัหน่วยมาตรฐานพร้อมๆ กนัทัง้ 10 หน่วย ให้เลือกประเดน็ท่ีเร่งดว่นท่ีสดุและเน้นการท างานไปท่ีจดุ อ่านมาตรฐานจากซ้ายไปขวา 

– เร่ิมจากขัน้ 1 และไปยงัทศิทางของขัน้ 3  

 ใช้เคร่ืองมือท่ีได้จดัหาให้ นอกเหนือจากมาตรฐานคณุภาพโครงการ ในอนาคตจะมีเคร่ืองมือการประเมินตนเองเพ่ือช่วยเหลือคณุ 

อะไรคือประโยชน์ของมาตรฐานคุณภาพโครงการ 

มาตรฐานมีประโยชน์ส าหรับหลายๆกลุม่ท่ีแตกตา่งกนั – ส าหรับโครงการ นกักีฬา หวัหน้าโครงการ และส าหรับกระบวนการ 

 ส าหรับประเทศสมาชิกโครงการ 

เหตผุลหลกัที่มีมาตรฐานคณุภาพโครงการขึน้คือเพ่ือช่วยให้โครงการของคณุเตบิโตและพฒันา นอกเหนือจากการช่วยเหลือในการประเมิน 

การวางแผน และตดิตามความก้าวหน้าแล้ว 

มาตรฐานยงัท าให้คณุได้ประสานกบัสว่นประกอบท่ีจะจดุประกายบทสนทนาท่ีส าคญัและตรงไปตรงมา 

เก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของโครงการ และเน่ืองจากมาตรฐานถกูสร้างขึน้เป็นขัน้ๆ  

มาตรฐานจะยงัคงใช้การได้ส าหรับบางสว่นของโครงการท่ีต้องการคอ่ยๆพฒันา 

ส าหรับนักกีฬา 
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การพฒันาของโครงการท าให้ชีวิตของนกักีฬาพฒันาขึน้ 

มาตรฐานคือเคร่ืองมือการสื่อสารท่ีดีเย่ียมท่ีจะท าให้นกักีฬามีสว่นร่วมและเป็นการก าหนดกรอบให้นกักีฬามีจดุอ้างอิงเก่ียวกบัสิง่ที่พวกเขาคดิว่

าโครงการควรมุ่งเน้น 

ส าหรับผู้น าโครงการ 

มาตรฐานช่วยให้ผู้น าโครงการเน้นด้านคณุภาพ เพ่ือการก าหนดแผนงานท่ีสามารถปฏิบตัไิด้จริง และ ชว่ยตอบค าถามว่า “ จะท าอะไรตอ่ไป?”   

มาตรฐานยงัมีประโยชน์ในการถ่ายเทความรู้ให้กบัสมาชิกคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี 

และอาสาสมคัรท่ีใหม่หรือท่ียงัขาดประสบการณ์โดยการช่วยก าหนดนิยามความส าเร็จของโครงการ 

ส าหรับกระบวนการ 

มาตรฐานคณุภาพโครงการเป็นเคร่ืองมืออ้างอิงท่ีสอดคล้องกนั ซึง่ผลกัดนัเราให้ยกระดบัความยากขึน้ น่ีเป็นสิง่ส าคญั 

เพราะจะท าให้เราสามารถตดัสนิผลลพัธ์ของความก้าวหน้าได้อย่างโปร่งใส นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้ทกุภาคสว่นภายในองค์กรด าเนินการในเชิง 

“คณุภาพ”  ซึง่เป็นจดุส าคญัส าหรับผู้ให้การสนบัสนนุโครงการ รัฐ และบริษัทพนัธมติร   

มาตรฐานเป็นรากฐานของการขบัเคลื่อนขององค์กรสูค่วามเป็นเลศิ 

ซึง่ร่วมถงึการริเร่ิมตา่งๆท่ีมุ่งเน้นไปในการพฒันาความเป็นผู้น าในกระบวนการของเรา 

เช่นการฝึกอบรมด้านความเป็นผู้น าโครงการและการรับรู้ความส าเร็จของโครงการ เป็นต้น 

 



เวอร์ชั่น 1 - อนุมัติ 18 ธันวาคม 2013

เวอร์ชั่น 1 - อนุมัติ 18 ธันวาคม 2013

การสนับสนุนประเทศสมาชิกของ Special 
Olympics ให้พัฒนาและขยายผล

 
มาตรฐานคณุภาพสําหรับโปรแกรมทีไ่ดรั้บการรับรอง 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
มาตรฐานคณุภาพม ี'หน่วยโครงสรา้ง' ทัง้หมด 10 หน่วย วตัถปุระสงคข์องมาตรฐานนีค้อืเพือ่ใหผู้นํ้าประเทศสมาชกิทีไ่ดรั้บการรับรอง
และ/หรอืเจา้หนา้ทีข่อง SOI สามารถเลอืกหน่วยโครงสรา้งทีเ่รง่ดว่นและสําคัญมากทีส่ดุมาใหค้วามสนใจไดใ้นชว่งเวลาหนึง่ๆ 
นอกเหนอืจากรปูแบบนีแ้ลว้ เรายังมเีครือ่งมอืเพิม่เตมิเพือ่ทีจ่ะชว่ยทกุคนในการใชม้าตรฐานเหลา่นี ้
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เวอร์ชั่น 1 - อนุมัติ 18 ธันวาคม 2013



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics การนําโปรแกรม หน้า 1 จาก 2

การนําโปรแกรม ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3
ความเป็นผู้นํา ผู้นําโปรแกรมตั้งและยึดปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนการที่จะทําให้โปรแกรมพัฒนาและมี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินงาน

ผู้นําโปรแกรมได้ตั้งทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
เป็นแบบแผนเพื่อการเติบโตและพัฒนาของ
โปรแกรม

ผู้นําโปรแกรมได้สร้างวิสัยทัศน์ระยะยาว
สําหรับโปรแกรม

ผู้นําโปรแกรมสนับสนุนค่านิยมของ Special 
Olympics ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และการ
เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นํา

ผู้นําโปรแกรมได้สร้างวัฒนธรรมในเชิงบวกที่
สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
 Special Olympics

โปรแกรมของ Special Olympics อื่นๆ 
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้การยอมรับใน
โปรแกรม

โปรแกรมมีการจัดระเบียบและประสานงานเป็น
อย่างดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลัก
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลักของโปรแกรม
ปฏิบัติงานเป็นทีมแบบบูรณาการ และปฏิบัติตาม
เป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ

ผู้นําโปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และการเป็นตัวอย่างของ
ผู้นํา

โปรแกรมมีกระบวนการที่ชัดเจนสําหรับการ
สื่อสารระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และ/
หรืออาสาสมัครหลัก

คณะกรรมการของโปรแกรมส่งเสริมและกระตุ้น
เจ้าหน้าที่และ/หรืออาสาสมัครหลักในเชิงรุก

ผู้นําโปรแกรมมีส่วนร่วมในการสื่อสารในเชิงบวก
กับหน่วยกํากับดูแลของ Special Olympics 
(SOI) อย่างต่อเนื่อง

ผู้นําโปรแกรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม การประชุม 
และงานสําคัญต่างๆ ของ SOI เพื่อแบ่งปัน 
เรียนรู ้ และนําหลักวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปฏิบัติ

โปรแกรมได้รับการประเมินเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพ

โปรแกรมได้รับการตรวจสอบด้วยทรัพยากรของ 
SOI อย่างเป็นทางการ

ผู้นําโปรแกรมมองหาแนวคิดและโอกาสใหม่ๆ

 ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้โปรแกรม
เติบโตและพัฒนา

โปรแกรมนําแผนการพัฒนาทางอาชีพอย่างเป็น
ทางการสําหรับผู้นํา เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
หลักมาปฏิบัติ

ผู้นําโปรแกรมให้คําปรึกษาอย่างเป็นทางการ
กับเจ้าหน้าที่หรือผู้นําโปรแกรมของ Special
 Olympics อื่นๆ

การสรรหาบุคลากร โปรแกรมมีแผนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุถึงความต้องการด้าน
บุคลากร คําอธิบายตําแหน่งอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และการดําเนินการที่จําเป็น

โปรแกรมมีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็น
ทางการและมีการพัฒนาด้านงานบริหารความ
หลากหลายและการรวมกลุ่มในการสรรหาบุคลากร
และการจ้างงานทั้งหมด

โปรแกรมดําเนินการสัมภาษณ์เมื่อลาออก
เเพื่อแจ้งถึงการสรรหาบุคลากรในอนาคต

โปรแกรมมองหาอาสาสมัครในเชิงรุก (เช่น 
จัดกิจกรรมการสรรหา)

โปรแกรมนํามาใช้และติดตามแผนสําหรับการเพิ่ม
จํานวนอาสาสมัครทุกปี



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics การนําโปรแกรม หน้า 2 จาก 2

การนําโปรแกรม ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3
การฝึกอบรม โปรแกรมมีโอกาสในการฝึกอบรมทั้งภายในและ

ภายนอกให้กับผู้นําอย่างสมํ่าเสมอ
โปรแกรมมีโอกาสในการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกให้กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อย่าง
สมํ่าเสมอ

โปรแกรมดําเนินการประเมินความต้องการ
ด้านการฝึกอบรมสําหรับผู้นําและเจ้าหน้าที่ 
และให้การฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจง

ผู้นําและเจ้าหน้าที่รายใหม่จะเข้ารับการ
ปฐมนิเทศน์อย่างเป็นทางการภายใน 3 เดือน
ที่ว่าจ้าง

อาสาสมัครทั่วไปคนใหม่จะเข้ารับการปฐมนิเทศน์
อย่างเป็นทางการภายใน 3 เดือน

การจัดการด้าน
ผลการดําเนินงาน

โปรแกรมตกลงและบันทึกเป้าหมายสําหรับ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละปี

โปรแกรมตกลงและบันทึกเป้าหมายสําหรับ
อาสาสมัครหลักในแต่ละปี

โปรแกรมมีการจัดการด้านผลการดําเนินงาน
และกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง โดยยึดตามเป้าหมายที่ตกลงกัน

ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครหลักได้รับ
การตรวจสอบเป็นรายปี โดยยึดตาม
เป้าหมายที่ตกลงกัน

การชื�นชมและ
การรักษา

เจ้าหน้าที�และ
อาสาสมัครไว้ใน
โปรแกรม



โปรแกรมให้การชื่นชมโดยพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัคร (เช่น จดหมาย/โทรศัพท์
ขอบคุณ จดหมายข่าว/บทความขอบคุณใน
เว็บไซต์)

โปรแกรมมีแนวทางอย่างเป็นทางการในการชื่นชม
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร (เช่น รางวัล กิจกรรม
พิเศษ)

โปรแกรมชื่นชมอาสาสมัครหลักและ
เจ้าหน้าที่โดยการให้โอกาสในการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของโปรแกรม

โปรแกรมตรวจดูแลการรักษาเจ้าหน้าที่ไว้ใน
โปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน

โปรแกรมติดตามอัตราการรักษาอาสาสมัครของ
โปรแกรมและนําแผนการรักษาอาสาสมัครมาปฏิบัติ

โปรแกรมประเมินประสบการณ์ของ
อาสาสมัคร (เช่น การทํางานในกิจกรรม) 
เพื่อพัฒนาอัตราการรักษาอาสาสมัครไว้ใน
โปรแกรม

การบริหารความ
เสี�ยง

โปรแกรมเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคลากรและ
ปฏิบัติตามระเบียบบังคับ

โปรแกรมมีนโยบายและขั้นตอนด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

โปรแกรมมีแผนการสืบทอดตําแหน่งสําหรับ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลักของโปรแกรม

โปรแกรมทําการตรวจสอบประวัติสําหรับ
อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เลือก

โปรแกรมมีกระบวนการคัดกรองสําหรับอาสาสมัคร
และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

โปรแกรมสื่อสารถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลัก

โปรแกรมสื่อสารถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์และ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร

มีการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุก
ระดับของโปรแกรม



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics สิ่งจําเป็นสําหรับกีฬา

สิ�งจําเป็นสําหรับ
กีฬา ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

การพัฒนากีฬา 
(รวมถึงกีฬายูนิ

ฟายด)์

โปรแกรมมีแผนการพัฒนากีฬารายปีอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและพยายามสรรหานักกีฬา/พันธมิตร
ใหม่ทุกปี

โปรแกรมมีแผนการพัฒนากีฬาล่วงหน้าสามปีอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ประกอบไปด้วยการสรรหา
นักกีฬา/พันธมิตร

โปรแกรมพัฒนาการสรรหานักกีฬา/พันธมิตรทุกปี

 โดยให้เหมาะสมกับเป้าหมายสําหรับหลายปีใน
แผน

โปรแกรมพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านการกีฬา

โปรแกรมได้รับความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้อง 25%

โปรแกรมมีการความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้อง 50%

โปรแกรมนําเสนอกีฬา Special Olympics อย่าง
น้อย 3 ประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องเป็นกีฬาที่เล่น
เป็นทีม

โปรแกรมนําเสนอกีฬา Special Olympics 7 
ประเภท และโปรแกรม Motor Activities Training

โปรแกรมนําเสนอกีฬา Special Olympics 
มากกว่า 7 ประเภท

การพัฒนานักกีฬา 
(รวมถึงกีฬายูนิ

ฟายด)์

โปรแกรมสื่อสารถึงความสําคัญและผลของการ
ฝึกฝนและโภชนาการให้กับนักกีฬา คู่ยูนิฟายด ์
โค้ช และครอบครัวทุกคน

โปรแกรมแนะนําแผนเพื่อการพัฒนานักกีฬาที่เป็น
แบบแผน (ตามแบบจําลองการพัฒนานักกีฬาของ 
SOI)

โปรแกรมนําแบบจําลองการพัฒนานักกีฬามา
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน

โปรแกรมประเมินและติดตามประสิทธิภาพของ
นักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์

โปรแกรมติดตามการรักษานักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์ไว้
ในโปรแกรม และสนับสนุนความก้าวหน้า

โปรแกรมพัฒนาการรักษานักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์ไว้
ในโปรแกรม และส่งเสริมการประเมินและฝึกฝน
นักกีฬา

นักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์ทุกคนในโปรแกรมฝึกฝน
อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง

นักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์มีส่วนร่วมในการออกกําลังกาย
บางรูปแบบทุกวันเว้นวัน

นักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์ออกกําลังกายทุกวัน

การพัฒนาโค้ช 
(รวมถึงกีฬายูนิ

ฟายด)์

มีการลงทะเบียนข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโค้ชไว้ใน
ฐานข้อมูล ซึ่งได้แก:่ ข้อมูลการติดต่อ กีฬาที่
ฝึกสอน ประเภทการรับรอง และสถานะ

โปรแกรมมีแผนการสรรหาโค้ชสําหรับหลายปีและ
แผนการรักษาโค้ชอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
รวมถึงเป้าหมายการขยายผล

การสรรหาและรักษาโค้ชพัฒนาขึ้นในแต่ละป ี
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายสําหรับหลายปีจากแผน

โปรแกรมตั้งเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ฝึกสอนของ
โรงเรียน ลีกเยาวชน และสโมสรกีฬาทํางาน
ร่วมกับ Special Olympics

โปรแกรมตั้งเป้าหมายไปที่บุคคลที่มีการฝึกฝน 
การศึกษา และ/หรือใบรับรองด้านกีฬาอย่างเป็น
ทางการ

หัวหน้าโค้ชทุกคนจะต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานกํากับดูแลด้านการกีฬาในท้องถิ่น และ
มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการรับรองใหม่

โปรแกรมพัฒนาอัตราส่วนสําหรับกีฬาที่มีนักกีฬาสูง
ต่ออัตราส่วนโค้ช

ประเทศสมาชิกนําโปรแกรม "นักกีฬาในฐานะที่
เป็นโค้ช (Athletes as Coaches)" มาดําเนินการ

โปรแกรมจัดหาการฝึกสอนเฉพาะกีฬาที่ได้รับการ
รับรองอย่างสมํ่าเสมอ (ตามแบบจําลองการ
พัฒนานักกีฬาของ SOI)

โปรแกรมให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับโค้ชที่ได้รับการ
รับรองอย่างสมํ่าเสมอ (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎ 
เคล็ดลับด้านโภชนาการ การฝึกซ้อมใหม่ เป็นต้น)

โปรแกรมเปิดโอกาสให้โค้ชสามารถปรับปรุงความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาได ้ (เช่น 
โภชนาการ จิตวิทยา)

โปรแกรมนําแผนการรักษาโค้ชพื้นฐานมาปฏิบัติ โปรแกรมให้การยอมรับโค้ชที่เป็นไปตามข้อกําหนด
ในการรับรองและการรับรองใหม่ที่ครบถ้วนอย่างเป็น
ทางการ

โปรแกรมชื่นชมโค้ชโดยยึดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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กีฬายูนิฟายด์ โปรแกรมนํากีฬายูนิฟายด ์ 1 กีฬาเข้าในกิจกรรม โปรแกรมนํากีฬายูนิฟายด ์ 2 กีฬาเข้าในกิจกรรม โปรแกรมนํากีฬายูนิฟายด์ในทุกกีฬาที่จัดในกิจกรรม

นักกีฬาของโปรแกรม 10% เข้าร่วมในกีฬายูนิ
ฟายด์

นักกีฬาของโปรแกรม 20% เข้าร่วมในกีฬายูนิฟายด์ นักกีฬาของโปรแกรม 35% เข้าร่วมในกีฬายูนิ
ฟายด์

โค้ช 10% ได้รับการรับรองให้เป็นโค้ชของกีฬายู
นิฟายด์

โค้ช 20% ได้รับการรับรองให้เป็นโค้ชของกีฬายูนิ
ฟายด์

โค้ช 35% ได้รับการรับรองให้เป็นโค้ชของกีฬายู
นิฟายด์
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เกมและการ
แข่งขัน

ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

การจัดการการ
แข่งขัน

กฎกีฬา ซึ่งรวมถึงการแบ่งกลุ่มแบบดิวิชั่น จะ
นํามาใช้บังคับตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการ
เล่นกีฬาและแข่งขันที่ยุติธรรมสําหรับนักกีฬาทุกคน

เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทุกคนมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนดขั้นตํ่าในการรับรองของหน่วยกํากับดูแล
ด้านการกีฬา

มีตัวแทนทางเทคนิคและคณะกรรมการตัดสิน 
และดําเนินหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการจัดการกับการประท้วง

นักกีฬามีโอกาสในการแข่งขันหลายครั้ง ซึ่งรวมถึง
กีฬายูนิฟายด์ และโปรแกรมที่ยึดตามระเบียบการ
เพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับถัดไปของการแข่งขัน

โปรแกรมนําเสนอหรือเข้าร่วมในการแข่งขันทุกระดับ 
(การแข่งขันระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก) ซึ่งรวมถึง
โปรแกรมกีฬายูนิฟายด์

โปรแกรมเก็บข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว

มีการใช้การลงทะเบียนทางเว็บไซต์และ GMS เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลและทําการแข่งขัน

การมอบรางวัลมีความสอดคล้องกับระเบียบการ
เกี่ยวกับรางวัล

มีการออกแบบพื้นที่รางวัลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับรางวัล
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

การจัดการ
กิจกรรม

โปรแกรมส่งเสริมการแข่งขันในท้องถิ่นและทํา
ตารางเวลาและแจ้งผลลัพธ์อย่างตรงเวลา

โปรแกรมส่งเสริมผู้ชมให้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางในเชิงรุก

มีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างมืออาชีพ และการ
จัดทํากิจกรรมทําให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ในเชิง
บวก

มีการใช้ทีมจัดการกิจกรรม ซึ่งรวมถึงผู้นํานักกีฬา 
อย่างเหมาะสมกับขนาดของกิจกรรม

มีการรวมแผนพื้นที่การทํางาน (เช่น พื้นที่ทาง
การแพทย์ การขนส่ง) ไว้ในแผนกิจกรรม และมีการ
ใช้แผนผังสถานที่

โปรแกรมใช้ระบบพื้นฐานในการระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมใช้ระบบรับรองในการจัดการการเข้ากิจกรรม
และสิทธิในการเข้ากิจกรรม

มีการควบคุมการเข้าถึงในทุกกิจกรรม

พิธีเปิดและปิดมุ่งเน้นเกี่ยวกับนักกีฬาและเป็นไปตาม
ระเบียบการ

พิธีเปิดและปิดประกอบไปด้วยผู้นําที่มีอิทธิพลหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียง

พิธีเปิดและปิดจัดทําขึ้นอย่างมืออาชีพ

มีการประเมินผลกิจกรรมพื้นฐาน การประเมินผลประกอบไปด้วยข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และมีการนําการประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนากิจกรรม

มีการพัฒนาแผนการสืบทอดกิจกรรมล่วงหน้าและ
นําแผนนี้ไปปฏิบัติหลังจบกิจกรรม

ผู้จัดการทุกคนและอาสาสมัครอื่นๆได้รับการ
ปฐมนิเทศน์โดยทั่วไปและได้รับการฝึกอบรม
เฉพาะงานก่อนวันจัดกิจกรรม

บทบาทของอาสาสมัครทุกคนมีการเขียนคําอธิบาย
งานและอาสาสมัครได้รับตําแหน่งที่เหมาะสมตาม
ทักษะของตน

การบริหารความ
เสี�ยง

กิจกรรมอยู่ในขอบเขตของงบประมาณและมีการทํา
ประกันภัย รวมถึงการทําประกันภัยบุคคลที่สามด้วย
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มีการจัดตั้งสถานที่ตามมาตรฐานด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในท้องถิ่นและข้อที่ 1 ของกฎกีฬา

กิจกรรมมีแผนการดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการสื่อสารในภาวะวิกฤต

โปรแกรมนําระบบสําหรับการรายงาน ติดตาม 
และวิเคราะห์อุบัติการณ์มาใช้
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การระดมเงินทุน ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3
การวางแผนและ
การติดตาม

โปรแกรมมีแผนการระดมทุนรายปีอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
งบประมาณ

โปรแกรมใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ Special 
Olympics ในการพัฒนาการระดมเงินทุนของ
โปรแกรม

โปรแกรมใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายนอกในการ
วิเคราะห์และพัฒนาการระดมเงินทุนของโปรแกรม

โปรแกรมติดตามผลและตรวจความคืบหน้าปีละ
สองครั้ง โดยนําไปเทียบกับเป้าหมาย

โปรแกรมติดตามผลและตรวจความคืบหน้าเป็น
รายไตรมาส โดยนําไปเทียบกับเป้าหมาย

โปรแกรมติดตามผลและตรวจความคืบหน้าเป็นราย
เดือน โดยนําไปเทียบกับเป้าหมาย

ความสามารถ โปรแกรมมีวัสดุการระดมทุนพื้นฐานและ
ความสามารถในการเตรียมการ/นําเสนอข้อเสนอ
เบื้องต้นให้กับผู้บริจาคที่คาดหวัง

โปรแกรมได้ระบุสิ่งที่โปรแกรมสามารถขายให้กับ
สปอนเซอร ์ กําหนดคุณค่า และสร้างแพ็กเกจ
การเป็นสปอนเซอร์ให้กับสปอนเซอร์แต่ละราย

โปรแกรมมีความสามารถในการเตรียมข้อเสนอที่
เป็นมืออาชีพและปรับให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ซึ่ง
รวมถึงแพ็กเกจสิทธิสปอนเซอร์

โปรแกรมมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทํางานในการ
ระบ/ุติดต่อกับผู้ที่อาจจะเป็นผู้ให้เงินทุนในอนาคต

โปรแกรมมีคณะกรรมาธิการด้านการระดมทุน 
และให้นักกีฬามีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทุน

โปรแกรมรวมการระดมทุนไว้เป็นความรับผิดชอบ
หลักของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเข้าใจความสําคัญของบทบาทของ
ตนในการสนับสนุนการระดมทุน

คณะกรรมการจะพยายามหาเงินบริจาค/ของขวัญ
อย่างกระตือรือร้น

คณะกรรมการได้รับของขวัญที่สําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอและ/หรือให้ของขวัญส่วนบุคคล

โปรแกรมมีความสามารถในการกรอกและส่งคํา
ขอรับเงินสนับสนุนเบื้องต้นได้

โปรแกรมมีความสามารถในการทําและส่งคําขอรับ
เงินสนับสนุนที่ซับซ้อนได้

โปรแกรมมีกลยุทธ์ในการหาเงินสนีบสนุนขนาด
ใหญ่หรือจํานวนมาก

ความหลากหลาย
ของแหล่งที�มา

โปรแกรมมีแหล่งเงินทุนเป็นเงินสดอย่างน้อยหนึ่ง
แหล่ง ไม่รวมเงินช่วยเหลือ SOI

โปรแกรมมีแหล่งเงินทุนเป็นเงินสดจํานวนสาม
แหล่งหรือมากกว่า ไม่รวมเงินช่วยเหลือ SOI

โปรแกรมมีแหล่งเงินทุนเป็นเงินสดห้าแหล่งหรือ
มากกว่า ไม่รวมเงินช่วยเหลือ SOI

โปรแกรมได้รับการบริจาคสินค้าและบริการที่ไม่ใช่
ตัวเงินสองครั้งหรือมากกว่า

โปรแกรมได้รับการบริจาคสินค้าและบริการที่ไม่ใช่
ตัวเงินจํานวนสามครั้งหรือมากกว่า

โปรแกรมได้รับการบริจาคสินค้าและบริการที่ไม่ใช่
ตัวเงินห้าครั้งหรือมากกว่า

โปรแกรมช่วยเหลือ SOI ในการนําความร่วมมือ
และการรณรงค์ระดับโลกหรือระดับภูมิภาคไปปฏิบัติ

โปรแกรมเข้าร่วมในการระดมทุนแบบพึ่งพา
เพื่อให้ทั้งโปรแกรมและ SOI ได้รับประโยชน์

ความยั�งยืน โปรแกรมมีวิธีส่งข้อมูลผู้ที่อาจจะเป็นผู้ให้เงินทุน
ในอนาคต ซึ่งมีเหตุผลสมควรสําหรับผู้ที่อาจจะ
เป็นผู้ให้เงินทุนแต่ละราย

โปรแกรมมีแหล่งเงินทุนอย่างน้อยหนึ่งแหล่งใน
แต่ละปี

โปรแกรมมีแหล่งเงินทุนที่ให้เงินทุนหลายปีอย่าง
น้อยหนึ่งแหล่ง

โปรแกรมมีแผนการรักษาผู้ให้เงินทุนอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

โปรแกรมได้แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการ
รักษาแหล่งเงินทุนที่มีอยู่

โปรแกรมเพิ่มการสนับสนุนจากผู้ให้เงินทุนที่มีอยู่

การจัดการผู้บริจาค โปรแกรมรายงานและประสานงานกับผู้บริจาคและ
ผู้ให้เงินทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โปรแกรมรายงานและประสานงานกับผู้บริจาคและ
ผู้ให้เงินทุนอย่างน้อยปีละสองครั้ง

การสื่อสารกับผู้บริจาคจะมีทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณที่จะเน้นถึงผลของเงินบริจาค
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โปรแกรมนําแผนการยอมรับผู้บริจาคโดยพื้นฐาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักกีฬามาปฏิบัต ิ เช่น จดหมาย
ขอบคุณ โทรศัพท ์ เป็นต้น

โปรแกรมมีแนวทางอย่างเป็นทางการในการชื่น
ชมที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา ซึ่งเป็นไปตามระดับ
การให้ต่างๆ

โปรแกรมมีกลยุทธ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคหลัก ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับนักกีฬา

การบริหารความ
เสี�ยง

โปรแกรมมีการวิจัยเพื่อหลีกเลี่ยงผู้บริจาคที่
ชื่อเสียงไม่ดี

มีการเข้าทําข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
กับผู้บริจาคตามความจําเป็น

โปรแกรมทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแหล่ง
เงินทุน

การระดมทุนโดย/กับบุคคลภายนอกได้รับการ
ประเมินในด้านที่เกี่ยวกับการควบคุมเงินสด การ
ใช้แบรนด ์ SO และชื่อเสียงของบุคคลนั้น
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แบรนด์และการ
สื�อสาร ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

การสร้างแบรนด์ โปรแกรมนําแนวทางการสร้างแบรนด์ของ SO 
เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ของวัสดุทั่วไปผ่านทาง
ภาพ (เช่น แบนเนอร ์ เครื่องเขียน) มาปฏิบัติ

โปรแกรมนําการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพมา
ใช้อย่างต่อเนื่องกับเครื่องมือและวัสดุทุกชนิด 
(เช่น เว็บไซต์ เครื่องแบบ)

โปรแกรมนําการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพ
มาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของโปรแกรม

การสื�อสารการตลาด โปรแกรมมีโฆษกและกิจกรรมการตลาดที่
สนับสนุนนักกีฬา

โปรแกรมมีโฆษกอย่างน้อยสองคน ซึ่งหนึ่งใน
นั้นเป็นผู้นํานักกีฬา

โปรแกรมมีกลุ่มโฆษกหนึ่งกลุ่ม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยผู้นําที่มีอิทธิพล (เช่น บุคคลที่มี
ชื่อเสียง นักการเมือง)

โปรแกรมตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อหลักๆ 
ได้รับทราบเกี่ยวกับ Special Olympics และ
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับการรายงานข่าว

โปรแกรมได้รับการรายงานข่าวทางสื่อเกี่ยวกับ
เหตุการณ์และกิจกรรมที่สําคัญๆ

โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ และ
ได้รับการรายงานข่าวทางสื่อตลอดปี

โปรแกรมมีสถานะทางสื่อสังคมที่เป็นที่ยอมรับ
และประสบความสําเร็จ

โปรแกรมใช้สื่อสังคมในการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาด

โปรแกรมบูรณาการสื่อสังคมเข้ากับเว็บไซต์
ของโปรแกรม และประเมินสื่อสังคมเพื่อ
กําหนดทิศทางกลยุทธ์ทางการตลาด

โปรแกรมออกจดหมายข่าวทั่วไป (หรือที่
คล้ายกัน) ปีละสองครั้งเพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก

โปรแกรมออกจดหมายข่าว (หรือที่คล้ายกัน)

 ให้กับบุคคลภายนอกเฉพาะกลุ่ม (เช่น 
โรงเรียน ผู้ให้บริการสุขภาพ) และเผยแพร่
รายงานประจําปี

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมและงานสําคัญๆ 
ของโปรแกรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะ

โปรแกรมดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความเข้าใจ

โปรแกรมร่วมมือกับพันธมิตรและสปอนเซอร์
ในกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

การวางแผน
การตลาด

โปรแกรมมีแผนประจําปีที่มีตัวชี้วัดเพื่อการเพิ่ม
ความตระหนักรู้

โปรแกรมมีกลทางการตลาดสําหรับหลายปี 
และประเมินกิจกรรมทางการตลาดเป็นประจํา
ทุกปี

ความสัมพันธ์ทาง
การตลาด

โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดและการสื่อสารเพื่อขอรับคําแนะนํา
และการสนับสนุน

โปรแกรมมีการจัดการ VIK กับหน่วยงาน
ทางการตลาดหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่า

โปรแกรมมีการจัดการการเป็นสปอนเซอร์กับ
หน่วยงานทางการตลาดอย่างน้อยหนึ่ง
หน่วยงาน

โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อเพื่อขอรับคําแนะนําหรือการสนับสนุน

โปรแกรมมีการจัดการ VIK กับสื่อต่างๆ หนึ่ง
สื่อหรือมากกว่า

โปรแกรมได้รับการเป็นสปอนเซอร์จากสื่อ
อย่างน้อยหนึ่งสื่อ
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แบรนด์และการ
สื�อสาร ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

การสื�อสารภายใน โปรแกรมให้ข้อมูลอัพเดตกับผู้มีส่วนได้เสียที่
สําคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหลัก 
โปรแกรมย่อย โปรแกรมในท้องถิ่น และ
คณะกรรมการเป็นประจํา

โปรแกรมมีหน้าเพจหนึ่งหน้า (หรือมากกว่า) บน
เว็บไซต์ไว้เพื่อการสื่อสารภายใน

โปรแกรมขอรับและใช้ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่สําคัญ และมีแพลตฟอร์มที่มีไว้เพื่อ
การร่วมมือและแบ่งปันแนวคิด (เช่น สื่อ
สังคมหรืออินทราเน็ต)

โปรแกรมผลิตวัสดุสําหรับการสื่อสารให้กับนักกีฬา โปรแกรมมีช่องทางอย่างเป็นทางการให้กับ
นักกีฬาและยูนิฟายด์ในการแสดงความคิดเห็น

ทรัพยากรทาง
การตลาด

โปรแกรมใช้วัสดุทางการตลาดพื้นฐาน (เช่น 
เอกสารข้อเท็จจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ เสื้อยืด  โปสเตอร์ ใบปลิว และการ
นําเสนอ)

โปรแกรมใช้วัสดุทางการตลาดขั้นสูง (เช่น 
วิดีโอ ภาพ หรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล 
โฆษณา ชุดสื่อ)

โปรแกรมใช้วัสดุทางการตลาดที่ปรับให้เข้ากับ
บุคคลภายนอกเฉพาะกลุ่ม 
(เช่น สําหรับรัฐบาล บริษัท การบังคับใช้
กฎหมาย ผู้ที่อาจเป็นผู้บริจาคในอนาคต)

โปรแกรมมีข้อมูลการติดต่อ ข่าว เรื่องราว 
เหตุการณ์ และกีฬาที่ทันสมัยในหน้าเพจ 
'Program locator page' ที่ 
www.specialolympics.org

โปรแกรมมีเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างมือ
อาชีพ ซึ่งมีการเสนอข่าว เรื่องราว 
เหตุการณ์ และกีฬาที่ทันสมัย และมีการ
ติดตามการใช้งาน

เว็บไซต์ของโปรแกรมมีคุณลักษณะแบบ
โต้ตอบเพื่อดึงดูดและทําให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม (เช่น การให้ทางออนไลน์ อาสาสมัคร)

โปรแกรมแต่งตั้งบุคคลที่มีทักษะในการ
ถ่ายภาพ/วิดีโอที่มีคุณภาพดีเพื่อทําวัสดุ
ทางการตลาด

โปรแกรมรักษาให้มีไว้ซึ่งห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายภาพ/วิดีโอที่มี
คุณภาพสูง

โปรแกรมส่งเสริมโปรแกรมโดยการใช้ภาพ
พิมพ์ที่ผลิตอย่างมืออาชีพและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การบริหารความ
เสี�ยง

โปรแกรมมีแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตและมี
การกําหนดโฆษกไว้ในกรณีที่มีสถานการณ์วิกฤต

เจ้าหน้าที่โปรแกรมทุกคนมีความพร้อมที่จะนํา
แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตมาปฏิบัติ
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การสร้างชุมชน ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3
ความเป็นผู้นํา
ของนักกีฬา

โปรแกรมให้นักกีฬาได้มีโอกาสในการรับหน้าที่
ในตําแหน่งผู้นําหนึ่งตําแหน่งหรือมากกว่า
นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการ 
(เช่น โฆษก สมาชิกคณะกรรมาธิการ 
พนักงาน)

โปรแกรมเพิ่มจํานวนนักกีฬาที่รับหน้าที่ใน
ตําแหน่งผู้นําในแต่ละปี และสร้างโอกาสให้กับ
นักกีฬาในการเข้าร่วมในกิจกรรมภายนอก/
กิจกรรมของพันธมิตร

ผู้นํานักกีฬามีส่วนร่วมในทุกด้านและทุกระดับ
ของโปรแกรมอย่างกระตือรือร้น

โปรแกรมมีกลุ่มผู้นํานักกีฬาอย่างไม่เป็น
ทางการผู้ที่จะให้การสนับสนุนกับผู้นําโปรแกรม

โปรแกรมมีคณะกรรมาธิการนักกีฬาอย่างเป็น
ทางการเพื่อเป็นตัวแทนของนักกีฬาตลอดทั้งปี

โปรแกรมนํากระบวนการอย่างเป็นทางการมา
ปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมาธิการนักกีฬาให้การ
สนับสนุนกับผู้นําโปรแกรม

โปรแกรมมีระบบที่จะติดตามจํานวนของผู้นํา
นักกีฬาที่รับหน้าที่ในตําแหน่งผู้นําแต่ละ
ตําแหน่ง และนําแผนการยอมรับผู้นํานักกีฬา
มาปฏิบัติ

โปรแกรมเพิ่มและติดตามความถี่ของนักกีฬาที่รับ
หน้าที่ในตําแหน่งผู้นํา

สุขภาพและการ
มีสุขภาพที�ดีของ

นักกีฬา

โปรแกรมกําหนดให้นักกีฬาทุกคนส่ง
แบบฟอร์มทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงหลักฐาน
การติดตามผลการส่งต่อที่มีความถูกต้องภายใน
กําหนดเวลา

โปรแกรมส่งแบบฟอร์มการตรวจสําหรับโปรแกรม
 Healthy Athlete ทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับ
เงินสนับสนุน

โปรแกรมมีการบันทึกสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับนักกีฬาแต่ละคน

โปรแกรมนําเสนอคลินิก Healthy Athletes 
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อป ี ซึ่งดําเนินการโดย
ผู้อํานวยการฝ่ายคลินิก

โปรแกรมนําเสนอการฝึกฝน Healthy Athletes

 อย่างน้อยสามครั้งต่อปี
โปรแกรมนําเสนอการฝึกฝน Healthy 
Athletes อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปีโดยมีกลยุทธ์
เพื่อการเข้าถึงนักกีฬาใหม่ๆ

โปรแกรมมีผู้สนับสนุนเงินสดหรือ VIK อย่าง
น้อยหนึ่งคนสําหรับโปรแกรม Healthy 

โปรแกรมหาเงินทุนในท้องถิ่นได้อย่างน้อย 30%

 ของต้นทุนกิจกรรม Healthy Athletes
โปรแกรมหาเงินทุนในท้องถิ่นได้อย่างน้อย 
75% ของต้นทุนกิจกรรม Healthy Athletes

โปรแกรมตรวจสอบให้แน่ใจว่านักกีฬา 
ครอบครัว และผู้ให้การดูแลได้รับผลการตรวจ

โปรแกรมส่งต่อนักกีฬาให้กับ ผู้ให้บริการสุขภาพ
เพื่อการดูแลติดตามผล

โปรแกรมมีพันธมิตรด้านสุขภาพอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งจะให้บริการดูแลติดตามผลโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายหรือด้วยต้นทุนที่ลดลง

โปรแกรมสื่อสารถึงความสําคัญและผลกระทบ
ของสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีให้กับนักกีฬา

 คู่ยูนิฟายด์ โค้ช และครอบครัวทุกคน

โปรแกรมนําเสนอโปรแกรมด้านสุขภาพและการ
มีสุขภาพที่ดีนอกคลินิกให้กับนักกีฬา คู่ยูนิ
ฟายด์ โค้ช และครอบครัว

การกระตุ้น
เยาวชน

(อาย ุ12-25 ปี)

โปรแกรมสรรหาเยาวชนอย่างกระตือรือร้น 
(ทั้งที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและไม่มี)

โปรแกรมนํามาใช้และติดตามแผนที่เป็นทางการ
เพื่อการเพิ่มจํานวนเยาวชนทุกปี

โปรแกรมนําแผนที่เป็นทางการสําหรับการรักษา
เยาวชนเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นมาปฏิบัติ
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การสร้างชุมชน ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3
โปรแกรมดําเนินการให้เยาวชนมีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นอาสาสมัครและคู่ยูนิฟายด์อย่างกระตือรือร้น

เยาวชนได้รับโอกาสในการรับตําแหน่งผู้นํา 
(เช่น สมาชิกคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ โค้ช 
พนักงานฝึกงาน สมาชิกคณะกรรมาธิการ เป็น
ต้น)

เยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาความเป็น
ผู้นําอย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาเป็นผู้นําใน
โปรแกรม

ผู้นําโปรแกรมขอรับการสนับสนุนอย่างไม่เป็น
ทางการจากเยาวชนที่มีส่วนร่วมในโปรแกรม

โปรแกรมมีคณะกรรมาธิการการกระตุ้นเยาวชน
อย่างเป็นทางการเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ (เช่น

 โปรแกรมกีฬารวม การประชุมสุดยอดการ
กระตุ้นเยาวชน) ตลอดทั้งปี

โปรแกรมนํากระบวนการอย่างเป็นทางการมา
ปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมาธิการการกระตุ้น
เยาวชนให้การสนับสนุนกับผู้นําโปรแกรม

โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษาที่รองรับนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาและไม่มีภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา (เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลับ)

โปรแกรมร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัด
กิจกรรมกีฬาและการศึกษาที่ครอบคลุม (เช่น
โปรแกรมกีฬารวม SOGII การประชุมสุดยอด
เยาวชน)

กิจกรรมกีฬาและการศึกษาที่ครอบคลุมสามารถ
ดึงดูดความสนใจของโรงเรียนและชุมชนในวง
กว้างได้

โปรแกรมมีกลยุทธ์การกระตุ้นเยาวชนอย่างเป็น
ทางการและนําแผนการยอมรับเยาวชนมาปฏิบัติ

โปรแกรมวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การกระตุ้น
เยาวชนผ่านการวิจัยและประเมินผล

ครอบครัวและ
นักกีฬายุวชน

ตัวแทนครอบครัวในคณะกรรมการมีการหารือ
กับครอบครัว

โปรแกรมมีคณะกรรมาธิการครอบครัวที่มี
เป้าหมายที่กําหนดไว้เพื่อการสนับสนุน ดึงดูด 
และกระตุ้นสมาชิกในครอบครัว

คณะกรรมาธิการครอบครัวใช้กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและในการใช้ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกในครอบครัวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของโปรแกรม

โปรแกรมสรรหาสมาชิกในครอบครัวและจัดการ
ปฐมนิเทศน์ให้สมาชิกในครอบครัว

โปรแกรมจัดหาให้มีที่แสดงความคิดเห็นสําหรับ
ครอบครัวและนําแผนการยอมรับของครอบครัวมา
ปฏิบัติ

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในทุกด้านของ
โปรแกรมอย่างกระตือรือร้น

โปรแกรมสรรหาสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้รับ
หน้าที่เป็นผู้นํา

โปรแกรมมีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 4 คน

 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้นํา
โปรแกรมมีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 4 
คน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น 'ผู้สร้างชุมชน' 
ภายนอกโปรแกรมครอบครัว

โปรแกรมให้ข้อมูลที่ตั้งเป้าหมายไปยังความ
ต้องการของสมาชิกในครอบครัวอย่างสมํ่าเสมอ

โปรแกรมจะให้พันธมิตรในชุมชนเข้าร่วมใน
กิจกรรมสู่ภายนอกเพื่อเข้าถึงสมาชิกในครอบครัว
ในปัจจุบันและในอนาคต

โปรแกรมมีกิจกรรมนักกีฬายุวชน โปรแกรมให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม
โปรแกรมนักกีฬาอาย ุ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมใน
บ้าน

โปรแกรมนําเสนอโปรแกรมนักกีฬายุวชนที่
ยั่งยืนและแผ่ขยาย ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การฝึกฝนและการแข่งขัน

การกระตุ้น
เยาวชน (ต่อ)

(อาย ุ12-25 ปี)
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โปรแกรมทําการประเมินผลหลังจากที่มีงานแสดง
โปรแกรมนักกีฬายุวชนทุกครั้ง

โปรแกรมวิเคราะห์และบันทึกความก้าวหน้าของ
เด็กและครอบครัวตามกาลเวลา
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ความสัมพันธ์กับ
ภาครัฐและ ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

ความสัมพันธ์กับ
รัฐบาลและ

ความสัมพันธ์ทาง
การเมือง

โปรแกรมได้ระบุและบันทึกรายการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทางการเมืองที่มีอิทธิพล

โปรแกรมมีระบบหรือเครื่องมือที่จะตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงในด้านการเมืองและนโยบาย
ที่ส่งผลกระทบต่อ Special Olympics

โปรแกรมมีกลยุทธ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ทําให้การริเริ่มของ Special Olympics มีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างทางการเมืองและลําดับ
ความสําคัญ

โปรแกรมให้การอัพเดตข้อมูลสถานะของ 
Special Olympics กับผู้นําทางการเมืองที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โปรแกรมใช้ความพยายามในเชิงรุกและยั่งยืน
ในการให้การศึกษาและให้ผู้นําทางการเมืองที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

โปรแกรมใช้ประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ในทุกระดับของโปรแกรมเพื่อวางแนวทาง
นโยบาย

ผู้นําทางการเมืองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ของ Special Olympics

โปรแกรมมีผู้นําทางการเมืองที่มีความรู้ดี ซึ่ง
เป็นผู้ที่จะใช้อิทธิพลของตนเพื่อพัฒนาให้ 
Special Olympics ก้าวหน้าขึ้น

ผู้นําทางการเมืองที่เกี่ยวข้องใช้อิทธิพลเพื่อ
พัฒนาสิทธิของผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

โปรแกรมเข้าใจโอกาสที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นใน
การได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินทุนจากรัฐบาล 
และมองหาโอกาสเหล่านั้นอย่างกระตือรือร้น

โปรแกรมได้รับเงินสดช่วยเหลือในงบประมาณ
หรือความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงินจากรัฐบาล

โปรแกรมได้รับเงินสดช่วยเหลือในงบประมาณ
หรือความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงินแบบหลายปี
จากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานและโปรแกรม

โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับกระทรวงและ
หน่วยงานของรัฐบาลอย่างกระตือรือร้น

โปรแกรมร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐบาลในการให้บริการ

โปรแกรมมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
สถาบันการเมืองของรัฐ/ประเทศซึ่งนําไปสู่การ
ให้การสนับสนุนโดยตรง

ผู้นําทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในเขตอํานาจของ
โปรแกรมเข้าใจภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
และ Special Olympics

ผู้นําทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในเขตอํานาจของ
โปรแกรมเข้าใจวิธีการที่ Special Olympics 
สนับสนุนการรวมกีฬา การศึกษา สุขภาพ 
และชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน

ผู้นําทางการเมืองที่เกี่ยวข้องให้ Special 
Olympics มีส่วนร่วมในการตั้งนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมสังคมของผู้พิการ

พันธมิตรภาครัฐ โปรแกรมรู้ว่าใครคือพันธมิตรภาครัฐที่มี
ศักยภาพ ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของ SO และได้
ใช้ความพยายามอย่างชัดเจนที่จะดึงดูด
พันธมิตรดังกล่าว

โปรแกรมทํางานร่วมกับพันธมิตรภาครัฐอย่าง
น้อยหนึ่งคน ซึ่งทํางานที่เป็นประโยชน์กับและ
มีส่วนช่วยเหลือ Special Olympics

พันธมิตรภาครัฐให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่
สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในการ
ดําเนินการของโปรแกรม Special Olympics

โปรแกรมมีระบบการค้นหาโอกาสที่จะรับเงิน
ช่วยเหลือของภาครัฐ

โปรแกรมส่งคําขอเงินช่วยเหลือภาครัฐที่ตรง
ตามหลักเกณฑ์

โปรแกรมได้รับเงินช่วยเหลือจากแหล่งเงิน
ช่วยเหลือภาครัฐ
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การกํากับดูแล
โปรแกรม ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ

และ
คณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการมีสมาชิกสภาพที่กระตือรือร้น มี
สมาชิกที่กระตือรือร้นอย่างน้อยสองคนที่เป็น
ผู้นําที่มีอิทธิพลในธุรกิจและการเมือง

คณะกรรมการมีสมาชิกที่เป็นที่รู้จักซึ่งมีอิทธิพล
ในด้านต่างๆของสังคม (เช่น คนมีชื่อเสียง 
นักกีฬา ผู้นําการศึกษา)

โปรแกรมเรียกประชุมกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นที่
รู้จักกิตติมศักดิ�เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

คณะกรรมการดําเนินการประเมินทักษะอย่าง
เป็นทางการและสรรหาสมาชิกคณะกรรมการ
ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น

โปรแกรมมีคณะกรรมาธิการที่ดําเนินการตามกล
ยุทธ์สําหรับการสร้างคณะกรรมการและวาง
แผนการสืบทอดตําแหน่ง

คณะกรรมการมีคณะกรรมาธิการทางการเงิน
และได้มีการระบุคณะกรรมาธิการอื่นๆ ที่จําเป็น
และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าว

คณะกรรมการมีโครงสร้างคณะกรรมาธิการที่
กระตือรือร้นโดยที่มีผลลัพธ์ที่มีเอกสารประกอบ
สําหรับคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ

ผู้นําเยาวชนเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ
และนโยบาย

โปรแกรมจัดการปฐมนิเทศน์อย่างเป็นทางการ
ให้กับสมาชิกคณะกรรมการทุกคน

คณะกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะของตน
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการนําโครงการพี่เลี้ยงของ
คณะกรรมการมาปฏิบัติ

คณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
ผู้อํานวยการโปรแกรมตกลงในเป้าหมายและ
งบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการประจําปี

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
โดยเทียบกับแผนปฏิบัติการประจําปีและ
งบประมาณ

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเป็นประจําทุกปีและคณะกรรมการ
มีแผนสืบทอดตําแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการมีบทบาท ความ
รับผิดชอบ และผลลัพธ์ที่มีเอกสารประกอบ 
(เช่น การระดมเงินทุน การหาพันธมิตร)

มีการประเมินการเข้าร่วมและผลการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกคณะกรรมการแต่ละคนเป็นรายปีโดย
เทียบกับผลลัพธ์

สมาชิกคณะกรรมปฏิบัติตนเป็นผู้นําของ
โครงการที่สําคัญ

คณะกรรมการปฏิบัติตามข้อจํากัดเกี่ยวกับวาระ
การดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการทบทวนกฎข้อบังคับ/หนังสือ
บริคณห์สนธิเป็นประจําทุกปี
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คณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
ผู้อํานวยการโปรแกรมตกลงในเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายสําหรับประธานกรรมการบริหาร/
ผู้อํานวยการโปรแกรม

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร/ผู้อํานวยการโปรแกรม
เป็นประจําทุกปี

คณะกรรมการมีกระบวนการสืบทอดตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร/ผู้อํานวยการโปรแกรม

คณะกรรมการมีกระบวนการสําหรับการขอรับ
การสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ภายในและภายนอกที่สําคัญ 
เช่น โปรแกรมย่อยและ/หรือโปรแกรมใน
ท้องถิ่น

คณะกรรมการมีสถิติที่สามารถพิสูจน์ได้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติตามการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มผลประโยชน์ภายในและภายนอกที่สําคัญ



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics การวางแผนและการเงิน หน้า 1 จาก 2

การวางแผน
และการเงิน ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

กระบวนการ
วางแผน

โปรแกรมมีกระบวนการวางแผนประจําปีที่รวมถึง
เส้นเวลาและผลลัพธ์

โปรแกรมวางแผนเกี่ยวกับรายได้ก่อนจัดทําแผน
ประจําปี

แผนของโปรแกรมจะถูกส่งเวียนให้กับกลุ่ม
ผลประโยชน์ฝ่ายต่างๆ ที่สําคัญเมื่อเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมได้รับข้อมูลจากกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ฝ่ายต่างๆ ที่สําคัญ เช่น 
นักกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน

โปรแกรมมีกระบวนการปรึกษาหารืออย่างเป็น
ทางการเป็นรายปีเพื่อรับข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ทุกกลุ่ม

คณะกรรมการมีบทบาทที่ชัดเจนในกระบวนการ
วางแผน และอนุมัติแผน

โปรแกรมมีกลุ่มหรือคณะกรรมาธิการการวางแผน
ที่จะประสานงานด้านการวางแผน

ชนิดของแผน/ 
เนื�อหา

โปรแกรมมีแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมี
ส่วนประกอบพื้นฐาน ได้แก่ เป้าหมาย การ
ดําเนินการ ตัวชี้วัด เส้นเวลา และ
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของ SOI และแผนระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมมีแผนยุทธศาสตร์สําหรับหลายป ี
(อย่างน้อย 3 ปี) ที่มีองค์ประกอบอย่างละเอียด

 ซึ่งรวมถึงงบประมาณสําหรับแต่ละป ี โดยที่
ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
SOI และแผนระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวและทํา
การวิเคราะห์เชิงลึกถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

 อุปสรรค และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการทํางาน
ของโปรแกรม

การติดตามแผน เจ้าหน้าที่และ/หรืออาสาสมัครหลักจะรายงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สําคัญต่างๆ อย่างน้อยปีละ
สองครั้ง

เจ้าหน้าที่และ/หรืออาสาสมัครหลักจะรายงาน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สําคัญต่างๆ อย่างน้อยเป็นราย
ไตรมาส

โปรแกรมทําการวิเคราะห์เชิงลึกถึงตัวชี้วัดและรับ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มที่สําคัญเพื่อช่วยกําหนด
ทิศทางกลยุทธ์

มีการจัดหารายงานความก้าวหน้าให้กับ
คณะกรรมการปีละครั้ง

มีการส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้ง

มีการส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับคณะกรรมการ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

กระบวนการ
ทางการเงิน

โปรแกรมมีนโยบายทางการเงินอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและขั้นตอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และได้รับการ
ทบทวนเป็นรายปี

คณะกรรมการมีคณะกรรมาธิการด้านการเงินที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน

คณะกรรมการสร้างกลุ่มที่จะประเมินและอนุมัติ
เงินเดือนและผลประโยชน์ของประธาน
กรรมการบริหาร/ผู้อํานวยการโปรแกรม

โปรแกรมมีงบการเงินประจําปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ

งบการเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระ 
(เช่น  โดยบริษัทตรวจสอบบัญชี)



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics การวางแผนและการเงิน หน้า 1 จาก 2

โปรแกรมปฏิบัติงานภายในงบประมาณที่
คณะกรรมการอนุมัติ

โปรแกรมมีเงินทุนสํารองสําหรับการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 เดือน

โปรแกรมมีเงินทุนสํารองสําหรับการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 3 เดือน และมีการใช้เงินทุนสํารอง
ในการสร้างผลตอบแทน



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics การวางแผนและการเงิน หน้า 2 จาก 2

การวางแผน
และการเงิน ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

โปรแกรมทําการพิสูจน์ยอดบัญชีธนาคารกับ
สมุดบัญชีและบันทึกเป็นรายเดือน

ผู้นําโปรแกรมตรวจทานรายงานทางการเงินโดย
เทียบกับงบประมาณเป็นรายไตรมาส

ผู้นําโปรแกรมตรวจทานรายงานทางการเงินโดย
เทียบกับงบประมาณเป็นรายเดือน

โปรแกรมมีขั้นตอนการชําระเงินค่าใช้จ่ายคืน 
ซึ่งรวมถึงการจัดการเงินสด และระบบสําหรับ
การรับ

ระบบการเงิน ขั้นตอนการบัญชีของโปรแกรมระบุผู้รับผิดชอบ
เงินทุนแต่ละชุดและผู้รับผิดชอบในการสอบยัน
ความถูกต้อง

โปรแกรมสามารถติดตามเงินในระบบการเงิน 
และรายจ่ายสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่ง
เงินทุนได้

โปรแกรมใช้ะบบซอฟต์แวร์บัญชีส่วนกลางในการ
จัดการรายได้และรายจ่ายทั้งหมด และวิเคราะห์
แนวโน้มที่สําคัญๆ

โปรแกรมนําระบบสําหรับการติดตามมูลค่าที่อยู่
ในรูปแบบของหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจาก
เงินสด (VIK) มาใช้

โปรแกรมรักษารายการสินค้าทุนและสินทรัพย์

การจัดทํา
งบประมาณ

โปรแกรมวางแผนเกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย
เป็นรายป ี และงบประมาณได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการ

มีการวางแผนรายได้และรายจ่ายสําหรับหลายปี 
(ขั้นตํ่า 3 ปี) และมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์

โปรแกรมมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
ตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของโปรแกรม

โปรแกรมใช้กระบวนการจัดทํางบประมาณที่ให้
มีบุคคลรับผิดชอบกิจกรรมแต่ละด้าน

ต้นทุนการจัดการและการระดมทุนมีค่าอยู่ภายใน
มาตรฐานการไม่แสวงผลกําไรที่คาดไว้ใน
ประเทศที่โปรแกรมตั้งอยู่

การบริหารเงิน
ช่วยเหลือ

โปรแกรมปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขว่า
ด้วยเงินช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือ
ของ SOI

โปรแกรมเก็บรักษาบันทึกเงินช่วยเหลืออย่าง
ครบถ้วนตามข้อกําหนดเงินช่วยเหลือและ
ข้อกําหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น

โปรแกรมใช้ระบบการจัดการเงินช่วยเหลือในการ
ติดตามและรายงานกิจกรรมโดยแบ่งตามเงิน
ช่วยเหลือ

การบริหาร
ความเสี�ยง

โปรแกรมระบุความเสี่ยงที่สําคัญและการ
ดําเนินการที่จะดําเนินการเพื่อแก้ไขความเสี่ยง

โปรแกรมดําเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็น
ทางการและใช้แผนการบริหารความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ เช่น วิกฤติ การฉ้อโกง การป้องกัน
นักกีฬา เป็นต้น

โปรแกรมนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนําการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในทุกระดับของโปรแกรม

บัญชีธนาคารธุรกิจ (รัฐ) จะถือในชื่อของ
โปรแกรม และมีการใช้บัญชีแยกเพื่อแบ่งแยก
เงินทุนเพื่อการปฏิบัติงานและเงินทุนช่วยเหลือ

สถานะทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วจะได้รับการ
ตรวจสอบโดยบุคคลหรือกลุ่มอิสระ ไม่ใช่
คณะกรรมาธิการทางการเงิน และได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการทั้งคณะ

นโยบายและขั้นตอนของโปรแกรมกําหนดให้มี
ผู้ลงนามมากกว่าหนึ่งคนในการอนุมัติการทํา
ธุรกรรมและการจัดการเงินสดเกินกว่าขีดจํากัด
ที่กําหนด

โปรแกรมใช้ใบสั่งซื้อในการจัดการต้นทุนที่เกิน
กว่าขีดจํากัดที่กําหนด

โปรแกรมมีนโยบายการจัดซื้ออย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร



มาตรฐานคุณภาพสําหรับโปรแกรมที่ได้รับการรับรองของ Special Olympics ดิจิทัลและเทคโนโลยี

ดิจิทัลและ
เทคโนโลยี ขั�นที� 1 ขั�นที� 2 ขั�นที� 3

การวางแผน โปรแกรมระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่มีการระบุความ
ต้องการไว้ในแผนการดําเนินการประจําปี

โปรแกรมมีแผนสําหรับหลายปีอย่างเป็นแบบ
แผนสําหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

คณะกรรมการหรือกลุ่มที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีประชุมกันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อ
ตรวจทานและอนุมัติกลยุทธ์และแผนทาง
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ โปรแกรมเข้าถึงโทรศัพท์พื้นฐาน 

คอมพิวเตอร์ อีเมล์เฉพาะ และการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้

โปรแกรมมีโทรศัพท ์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
อีเมล์ และอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อที่มี
เสถียรภาพและมีความพร้อมใช้งาน

โปรแกรมมีเครือข่ายภายในที่ใช้ร่วมกัน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลักสามารถเข้าถึงได้
ในทุกสถานที่

โปรแกรมประยุกต์
 ข้อมูลและการ
รายงาน

โปรแกรมมีโปรแกรมสํานักงานเบื้องต้น โปรแกรมมีระบบเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ร่วมกันสําหรับเอกสาร ภาพถ่าย การ
นําเสนอ และอื่นๆ

โปรแกรมมีความสามารถในการทําให้มีการ
แบ่งปันข้อมูลทางออนไลน ์ การระดมทุน 
การทําการตลาด สื่อสังคม เป็นต้น

โปรแกรมใช้สเปรดชีตหรือฐานข้อมูลในการ
จัดการข้อมูลสําหรับการแข่งขัน นักกีฬา คู่ยู
นิฟายด์ และโค้ช

โปรแกรมใช ้ GMS หรือฐานข้อมูลที่คล้ายคลึง
กันในการจัดการข้อมูลสําหรับการแข่งขัน 
นักกีฬา คู่ยูนิฟายด์ และโค้ช

โปรแกรมใช ้ GMS ในการจัดการข้อมูลสําหรับ
การแข่งขัน นักกีฬา คู่ยูนิฟายด์ และโค้ช

โปรแกรมติดตามการมีส่วนร่วมของนักกีฬาใน
กิจกรรมของ Special Olympics ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกีฬา

โปรแกรมวิเคราะห์ผลกระทบของการมีส่วนร่วม
ของนักกีฬาตลอดเวลา

โปรแกรมมีความสามารถในการประชุมผ่าน
วิดีโอ (เช่น Skype)

โปรแกรมมีอินทราเน็ตสําหรับการสื่อสาร
ภายใน (ภายในโปรแกรม)

โปรแกรมเก็บรักษาสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล
ของอาสาสมัครทั้งหมดและสมาชิกในครอบครัว

โปรแกรมเก็บรักษาฐานข้อมูลของอาสาสมัคร
ทั้งหมดและสมาชิกในครอบครัว

โปรแกรมติดตามประวัติการมอบหมายงาน/การ
มีส่วนร่วมสําหรับอาสาสมัครและสมาชิกใน
ครอบครัว

โปรแกรมมีสเปรดชีตในการติดตามข้อมูลผู้
บริจาคและกิจกรรม

โปรแกรมมีฐานข้อมูลในการติดตามข้อมูลผู้
บริจาคและกิจกรรม

โปรแกรมมีการบริหารความสัมพันธ์กลุ่ม
ผลประโยชน ์ (CRM) ที่มีการติดตามขั้นสูงและ
มีความสามารถในการวิเคราะห์

โปรแกรมจะส่งข้อมูลสํารวจจํานวนประชากรราย
ปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Special 
Olympics

โปรแกรมจะส่งข้อมูลสํารวจจํานวนประชากรราย
ปีและข้อมูลการรับรองให้กับ Special 
Olympics ทางออนไลน์

โปรแกรมใช้แบบสํารวจในการรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโปรแกรม

การบริหารความ
เสี�ยง

โปรแกรมมีระบบการสํารองเอกสารฉบับพิมพ์
และใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

โปรแกรมมีที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและระบบ
สํารองภายนอก

โปรแกรมนํามาตรการและนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลที่มีความครอบคลุมมาใช้ และ
ทําการตรวจสอบเทคโนโลยีอย่างสมํ่าเสมอ
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