แผนแผนยุทธศาสตร สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหง
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แผนยุทธศาสตร์ สเปเชียลโอลิมปิ คไทย
แนวนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
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การศึกษารวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ สภาพ
ปั ญหา – ความต้ องการ – ความจําเป็ น
กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สเปเชียลโอลิมปิ คไทย

ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

คานิยม Core Values
RISE
R
I
S
E

Respect
Integrity
Social Inclusion
Excellence

เคารพในความแตกตาง และศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย
มีความเที่ยงตรง สุจริต ครบถวนในการดำเนินงาน
สรางความความเทาเทียมและมีสวนรวมของสังคม
มุงมั่นใหเกิดความเปนเลิศในทุกดานของการทำงาน

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการดำเนินภารกิจ โดยจัดทำแผนงานใหสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ผลผลิตและกลยุทธขององคกร มีการกำหนดตัวชี้วัดในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับองคกร
และระดับศูนยภูมิภาค เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
โดยแผนยุทธศาสตรสเปเชียลโอลิมปคไทยนี้ เปนเครื่องมือที่สำคัญจะชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ
กิจกรรมกีฬา และการพัฒนาทักษะความสามารถของนักกีฬาผูพิการทางสติปญญาและการเรียนรูใน
ประเทศไทย
ในการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตรของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยนั้น
จะเปนการวางแผนในการพัฒนาที่จะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของการกีฬาแหง
ประเทศไทย (พ.ศ.2565-2570) แนวนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการ ของสมาคมกีฬาสเปเชียล
โอลิมปคแหงประเทศไทย ตลอดจนความตองการของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และประชาชน
นอกจากนั้น จะมีการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI) ทั้งในระดับฝาย และระดับองคกรเพื่อ
ใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป รวมทั้งแผนการดำเนินงาน
และการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย
ประสบ
ความสำเร็จตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว

วิสัยทัศน Vision
องคกรกีฬาเปนเลิศของนักกีฬาที่บกพรองและพิการทางสติปญญา เพื่อสรางคุณคาในชีวิตของ
นักกีฬา และสงเสริมการยอมรับของสังคม

นิยามวิสัยทัศน
องคกรกีฬา หมายถึง สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ คแห่งประเทศไทย รับผิดชอบในการพัฒนา
บริ หาร จัดการด้านกี ฬาให้กั บคนพิ การเพื่ อนําไปสู่ ความเป็ นเลิ ศในระดั บต่ างๆที่ สอดคล้องกั บ
ความสามารถของนักกีฬา พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคลากรทางการกีฬาต่างๆ ทัง้ ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ัดสิน
ผูบ้ ริหาร ให้มีความรูค้ วามสามารถเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็ นรูปธรรม
นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาที่พิการทางสติปญญา บกพรงทางการเรียนรู ซึ่งเลนกีฬาชนิดตางๆ
การแข่ ง ขั น กี ฬ าระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การแข่ง ขัน กี ฬ ากลุ่ม แม่นาํ้ โขง การแข่ง ขัน ใน
ระดับเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ แข่ ง ขันกี ฬ าสเปเชียลโอลิม ปิ คเอเชีย แปซิฟิ ค และการแข่ง ขัน
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิ คเวิรล์ ซัมเมอร์เกมส์ (ระดับโลก)
สเปเชียลโอลิมปคกลุมแมน้ำโขง หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ ค จัดให้กบั
5 ประเทศสมาชิก โดยสลับกันเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมุนเวียน จัดทุกปี
การแข่ งขั นในระดั บ เอเชี ยตะวั นออกเฉี ย งใต้ หมายถึง การจัดการแข่ ง ขันกี ฬาสเปเชียล
โอลิมปิ ค จัดให้กับ 11 ประเทศสถาบันสมาชิกอาเซียน โดยสลับกันเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
หมุนเวียน จัดทุกปี
สเปเชียลโอลิมปคเอเชียแปซิฟค หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอในกลุม่ ทวีปเอเชีย
แปซิฟิก ตามกฎสหพันธ์กีฬาสเปเชียลโอลิมปิ ค จัดให้ประเทศสมาชิกเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
หมุนเวียน จัดทุก ๆ 2 ปี
สเปเชียลโอลิมปคเวิรลซัมเมอรเกมส หมายถึง การจัดการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปค แบบ
หลากหลายชนิดกีฬา ตามกฎสหพันธกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย จัดทุก ๆ 4 ป
ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ คไทยทุกชนิดกีฬา
ผู้ตัดสิน หมายถึง กรรมการผูต้ ด้ สินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ คไทยทุกชนิดกีฬา
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผูท้ ่มี ีความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สเปเชียลโอลิมปิ คสากล

พันธกิจ Mission
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อบริหารองคกร
ใหพึ่งพาตนเองและใหบริการกับผูมีสวนรวมอยางเทาเทียมและยุติธรรม
2. สรางโอกาสทางกีฬาในทุกระดับ ใหกับผูพิการทางสติปญญา เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพ
สูงสุดของแตละบุคคล สงเสริมสุขพลานามัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหกีฬาเปนวิธีชีวิต ของผูพิการ
เหลานี้ ลดความเสี่ยงตอสุขภาพ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
3. พัฒนาความรูค วามสมารถของบุคลากรกีฬาเพื่อการทำงานกับนักกีฬาผูพิการทางปญญา อยางมี
ประสิทธิภาพ และทำงานเชิงบูรณาการกับบุคลากรกีฬาผูเชียวชาญเฉพาะทาง
4. เผยแพรความรู ความเขาใจ และ หลักการที่ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาผูพิการทางสติปญญา
ให ก ั บ ครอบครั ว นั ก กี ฬ าพิ เ ศษ ชุ ม ชน อาสาสมั ค ร สถาบั น การศึ ก ษา หน ว ยงานภาคี แ ละ
สาธารณชน

วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื ่ อพั ฒ นาโครงสร า งองค กร การบริ ห ารระบบ การจัดการแขงขัน กีฬาทุกระดับ และสราง
เครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดมีสวนรวม ในการฝกซอมและการแขงขัน ที่เปนมาตรฐาน
ตามระเบียบและขอบังคับ ของ กกท. และสแปเชียลโอลิมปคสากล
2. เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตของผูพิการทางสติปญญาใหมีความสามารถตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล
3. เพื่อใหนักกีฬาผูพิการทางสติปญญา เปนที่ยอมรับของสังคม และ เปนสมาชิกที่มีคุณคาของ
ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. การพัฒนาการบริหารจัดการ สรางความเขมแข็งองคกรใหมีมาตรฐาน ดำเนินการดวยระบบการ
จัดการอันเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมทั้ง
องคกรสากล
2. การพัฒนานักกีฬา พัฒนาและขยายเครือขายสถาบันสมาชิกทั่วประเทศ เพื่อเปดโอกาสใหนักกีฬา
มีสวนรวมในกิจกรรมสเปเชียลโอลิมปคฯ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

3. การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา บุคลากรกีฬามีความรูความสามารถในการขับเคลื่อนโครงการ
ตางๆ รวมถึงการเขารวมการแขงขันทุกระดับ ใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปคทุกระดับเพื่อเปนเสนทาง
ของการพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่อง โดยอยูในมาตรฐานที่สเปเชียล
โอลิมปคสากลยอมรับ
พรอมเชื่อมโยงการทองเที่ยวในประเทศไทยสงเสริมเศรษฐกิจชาติ

เปาประสงค (Goal)
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรสมาคม
กีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้
1. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยมีการบริหารจัดการทางการกีฬาที่ ที่โปรงใส
มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานระดับประเทศและสากล มีความเปนมืออาชีพทางการ
กีฬาสเปเชียลโอลิมปค
2. นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยไดรับการเตรียมความพรอมทุกมิติ เพื่อการพัฒนาสู
ความสำเร็จในการแขงขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. บุคลากรกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดรับการพัฒนาองคความรูใหปฏิบัติหนาที่
ในการขยายผลโครงการกีฬาระดับชาติ และมีสวนรวมในการแขงขันระดับนานาชาติได
4. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย มีศักยภาพ และ ความพรอมในการจัดการ
แขงขันที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติได

ผลผลิต (Outcome)
1. ระบบบริหารของสมาคมฯเปนที่ยอมรับ และชื่อถือ ของ สเปเชียลโอลิมปคสากล กกท และ
ผูใหการสนับสนุน มีความยั่งยืนในการขยายผล
2. ประชากรนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคของประทศเติบโตขยายฐานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวม
ทางการกีฬาในทุกพื้นที่ของประเทศ ผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
3. มีบุคลากรกีฬาที่ผานการอบรมและปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ
4. ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพกีฬานานาชาติทุก 4 ป ซึ่งผลักดันให นักกีฬาไทย
มีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถทางกีฬาจากการเขารวมการแขงขันสากลที่ไทยเปนเจาภาพ

ทิศทางยุทธศาสตรสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย
(พ.ศ.2565-2570)
พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue)

เปาประสงค
(Goal)

ผลผลิต
(Outcome)

1. พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให
เปนมาตรฐานสากล เพื่อบริหาร
องคกรใหพึ่งพาตนเองและ
ใหบริการกับผูมีสว นรวมอยาง
เทาเทียมและยุตธิ รรม

สรางความเขมแข็งองคกรให
มีมาตรฐาน ดำเนินการดวย
ระบบการจัดการอันเปนที่
ยอมรับของหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทย
รวมทั้งองคกรสากล

ระบบบริหารของสมาคมฯ
เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือ
ของ สเปเชียลโอลิมปคสากล
กกท และ ผูใหการสนับสนุน
มีความยั่งยืนในการขยายผล

2 สรางโอกาสทางกีฬาในทุก
ระดับ ใหกบั ผูพิการทาง
สติปญญา เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ตามศักยภาพสูงสุดของแตละ
บุคคล สงเสริมสุขพลานามัย
อยางตอเนื่อง เพื่อใหกีฬาเปนวิธี
ชีวิต ของผูพิการเหลานี้ ลดความ
เสี่ยงตอสุขภาพ และลดความ
เหลื่อมล้ำของสังคม
3. พัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรกีฬาเพื่อการทำงาน
กับนักกีฬาผูพ ิการทางปญญา
อยางมีประสิทธิภาพ และทำงาน
เชิงบูรณาการกับบุคลากรกีฬาผู
เชียวชาญเฉพาะ

พัฒนาและขยายเครือขาย
สถาบันสมาชิกทัว่ ประเทศ
เพื่อเปดโอกาสใหนกั กีฬามี
สวนรวมในกิจกรรมสเป
เชียลโอลิมปคฯ ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอ
ลิมปคแหงประเทศไทยมีการ
บริหารจัดการทางการกีฬาที่
ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ
เปนมาตรฐานระดับประเทศ
และสากล มีความเปนมือ
อาชีพทางการกีฬาสเปเชียล
โอลิมปค
นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปค
ไทยไดรับการเตรียมความ
พรอมทุกมิติ เพื่อการพัฒนา
สูความสำเร็จในการแขงขัน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

บุคลากรกีฬาสเปเชียลโอ
ลิมปคแหงประเทศไทย
ไดรับการพัฒนาองคความรู
ใหปฏิบัติหนาที่ในการขยาย
ผลโครงการกีฬาระดับชาติ
และมีสวนรวมในการแขงขัน
ระดับนานาชาติได
สมาคมกีฬาสเปเชียลโอ
ลิมปคแหงประเทศไทย มี
ศักยภาพ และ ความพรอม
ในการจัดการแขงขันที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาติได

มีบุคลากรกีฬาที่ผานการ
อบรมและปฏิบัติงานใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

บุคลากรกีฬามีความรู
ความสามารถในการ
ขับเคลื่อนโครงการตางๆ
รวมถึงการเขารวมการ
แขงขันทุกระดับ ใหบรรลุ
เปาหมาย อยางมีประสิทธฺ
ภาพ
4. เผยแพรความรู ความเขาใจ
จัดการแขงขันกีฬาสเปเชียล
และ หลักการที่ถกู ตองเกี่ยวกับ โอลิมปคทุกระดับเพื่อเปน
การพัฒนาผูพกิ ารทางสติปญญา เสนทางของการพัฒนา
ใหกับครอบครัวนักกีฬาพิเศษ
นักกีฬาอยางตอเนื่อง โดย
ชุมชน อาสาสมัคร
อยูในมาตรฐานที่สเปเชียลโอ
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคี ลิมปคสากลยอมรับ พรอม
และสาธารณชน
เชื่อมโยงการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยสงเสริม
เศรษฐกิจชาติ

ประชากรนักกีฬาสเปเชียลโอ
ลิมปคของประทศเติบโตขยาย
ฐานอยางตอเนื่อง และมีสวน
รวมทางการกีฬาในทุกพื้นที่
ของประเทศ ผลิตนักกีฬาที่มี
คุณภาพอยางยั่งยืน

ประเทศไทยไดรับมอบหมาย
ใหเปนเจาภาพกีฬานานาชาติ
ทุก 4 ป ซึ่งผลักดันให
นักกีฬาไทยมีโอกาสเพิ่มขีด
ความสามารถทางกีฬาจาก
การเขารวมการแขงขันสากล
ที่ไทยเปนเจาภาพ

รายละเอียดแผนงาน
เปาประสงคที่ 1 : สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยมีการบริหารจัดการทางการ
กีฬาที่ ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานระดับประเทศและสากล มีความเปนมืออาชีพ
ทางการกีฬาสเปเชียลโอลิมปค
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 5 ป
ตัวชี้วัด
จำนวนของโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนในประเทศ
จำนวนของโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนในตางประเทศ
การไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัด
กิจกรรมในระดับนานาชาติ(การอบรม,
การประชุม, การแขงขัน)

หนวยนับ

คาเปาหมาย
2567 2568 2569
2
2
2

ครั้ง

2565
3

2566
3

ครั้ง

2

2

1

1

1

1

ครั้ง

1

1

0

1

1

0

ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เลขาธิการสมาคมฯ
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
ผลผลิต : ระบบบริหารของสมาคมฯเปนที่ยอมรับ และเชื่อถือ ของ สเปเชียลโอลิมปคสากล,
การกีฬาแหงประเทศไทย และ ผูใหการสนับสนุน มีความยั่งยืนในการขยายผล
ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนผลผลิต
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
- เจาหนาที่ทุกฝาย

2570
3

กลยุทธ :
1. มีระบบทำงานที่ติดตามตรวจสอบ และวิเคราะหผลได
2. บุคลากรพัฒนาทักษะความรูอยางตอเนื่อง
3. มีเครื่องมือที่ทันสมัย สื่อสารไดทันการ
4. ถอดบทเรียนจากการทำงานเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น
มาตรฐานและแนวปฏิบัติของกลยุทธ
1. บุคลากรเขารวมประชุมในระดับนานาชาติ
2. การติดตอสื่อสารผานสื่อโชเชียลในการทำงาน
ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ :
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
- เจาหนาที่สมาคมฯ

เปาประสงคที่ 2 : นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยไดรับการเตรียมความพรอมทุกมิติ เพื่อการ
พัฒนาสูความสำเร็จในการแขงขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 5 ป
ตัวชี้วัด
จำนวนนักกีฬาที่แขงขันทุกระดับใน
ระดับชาติ
จำนวนที่เขารวมแขงขันในระดับ
นานาชาติ

หนวยนับ
คน
คน

คาเปาหมาย
2565 2566 2567 2568 2569 2570
1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000
40
FB,CC

35
WG

32
FB

16
BM

32
FB

35
WG

ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เลขาธิการสมาคมฯ
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
ผลผลิต : ประชากรนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคของประเทศเติบโตขยายฐานอยางตอเนื่อง และมีสวน
รวมทางการกีฬาในทุกพื้นที่ของประเทศ ผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนผลผลิต
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
- ฝายเทคนิคกีฬา
กลยุทธ :
1. สรางความเขมแข็งใหสถาบันสมาชิกและเครือขายทั่วประเทศ
2. เผยแพรองคความรูที่ทันการณและเฉพาะเจาะจง
3. จัดทำโครงการเพื่อเอื้อตอการเขารวมของนักกีฬาทุกระดับความสามารถ
4. พัฒนาระบบการฝกซอมนักกีฬา ใหมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของกลยุทธ
1. จัดการแขงขันกีฬาภายในจังหวัด
2. การอบรมผูฝกสอนกีฬา
3. การเผยแพรโครงการใหม ๆ
ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ :
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
- เจาหนาที่สมาคมที่รับผิดชอบโครงการ

เปาประสงคที่ 3 : บุคลากรกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดรับการพัฒนาองคความรู
ใหปฏิบัติหนาที่ในการขยายผลโครงการกีฬาระดับชาติ และมีสวนรวมในการแขงขันระดับ
นานาชาติได
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 5 ป
ตัวชี้วัด
จำนวนผูฝกสอนที่เขารับการอบรมและ
รับรองโดยสมาคม
จำนวนผูตดั สินที่เขารับการอบรมและ
รับรองโดยสมาคม
จำนวนผูฝกสอนที่ไดรับการคัดเลือก
เปนตัวแทนประเทศไทยในการแขงขัน
ในระดับนานาชาติ

หนวยนับ

คาเปาหมาย
2567 2568 2569
210 210 240

คน

2565
120

2566
180

2570
240

คน

40

40

40

40

40

40

คน

8

30

4

4

8

30

ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เลขาธิการสมาคมฯ
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
ผลผลิต : มีบุคลากรกีฬาที่ผานการอบรมและปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ
ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนผลผลิต
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
- ฝายเทคนิคกีฬา
กลยุทธ :
1. พัฒนาบุคลากรกีฬาทุกชนิดกีฬาทุกระดับ สำหรับทุกกลุมเปาหมาย
2. พัฒนาบุคลากรทุกบทบาทเกี่ยวกับการดูแลผูพิการทางสติปญญา
3. สรางเสนทางในการพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อกาวสูระดับสากล
4. เปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อไดรับการอบรม/เขารวมประชุมในระดับสากล

มาตรฐานและแนวปฏิบัติของกลยุทธ
1. การจัดอบรมผูฝกสอนกีฬา
2. การจัดอบรมผูตัดสินกีฬา
3. การอบรมอาสาสมัคร
ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ :
1. เลขาธิการสมาคมฯ
2. ผูอำนวยการสมาคมฯ

เปาประสงคที่ 4 : สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย มีศักยภาพ และ ความพรอม
ในการจัดการแขงขันที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติได
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 5 ป
ตัวชี้วัด
รายการแขงขันที่จัดในระดับภูมิภาค
รายการแขงขันที่จัดในระดับชาติ
เจาภาพจัดการแขงขันระดับนานาชาติ

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2565
3
1
1

2566
3
1
1

คาเปาหมาย
2567 2568 2569
3
4
4
1
1
1
0
1
1

2570
4
1
0

ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เลขาธิการสมาคมฯ
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
ผลผลิต : ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพกีฬานานาชาติทุก 4 ป ซึ่งผลักดันให นักกีฬา
ไทยมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถทางกีฬาจากการเขารวมการแขงขันสากลที่ไทยเปนเจาภาพ
ผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนผลผลิต
- ผูอำนวยการสมาคมฯ
- ฝายเทคนิคกีฬา
กลยุทธ:
1. พัฒนาความรูและสรางความเขมแข็งใหกับบุคลการจัดการแขงขัน
2. นำเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการแขงขันทุกระดับ
3. การขยายฐานนักกีฬา เพื่อเพิ่มปริมาณนักกีฬาใหมีตัวเลือกนักกีฬาเปนเลิศมากขึ้น
4. พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผูรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ :
- เลขาธิการสมาคมฯ
- ผูอำนวยการสมาคมฯ

