
 

 
แผนงานการใหเ้งนิสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน 

 
 

 
แม่แบบรายงานรายละเอยีดฉบบักลางของ GRSP ฉบบัแปลนีใ้ชเ้พือ่เป็นขอ้มูลเท่านัน้ 

โปรดทราบว่ารายงานทัง้หมดทีจ่ดัสง่จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
 

รายงานรายละเอยีดฉบบักลางของผูร้บัเงินสนบัสนุน 
 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัเงินสนบัสนุน 

รหสัโครงการ 
(ตวัอย่างเชน่ Kenya 
RS10-1111) 

 

ชือ่องคก์รตามกฎหมาย  

ชือ่โครงการ  

ระยะเวลาของโครงการ  
(จ ำนวนเดอืน) 

 
หมายเลขรายงานฉบบั
กลาง 

 

ระยะเวลารายงาน 
(วว/ดด/ปป - วว/ดด/ปป) 

 

ผูจ้ดัเตรยีมรายงาน 

ค าน าหน้า (ดร. / 
นางหรอืนางสาว / นาย) 

 ชือ่  

สกลุ  ต าแหน่ง  

 
 
ค าแนะน า: 

1. ก ำหนดสง่รำยงำนนีป้ระมำณทุกหกเดอืนตลอดทัง้วงจรของโครงกำรเงนิสนับสนุนของคุณ 
ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวนัครบก ำหนดทีแ่น่นอน 
โปรดดูตำรำงเวลำในหนังสอืเงนิสนับสนุนทีคุ่ณไดร้บัหลงัจำกลงนำมในขอ้ตกลง 

2. โปรดเขยีนและส่งรำยงำนรำยละเอยีดของคุณเป็นภำษำองักฤษ   
3. โปรดตอบค ำถำมแตล่ะขอ้ใหส้มบูรณท์ีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้  หำกคณุตอ้งกำรควำมกระจำ่งเกีย่วกบัค ำถำมใด ๆ 

โปรดปรกึษำบุคคลทีต่ดิต่อ GRSP หลกัของคุณ 
4. รำยงำนนีค้วรใชป้ระกอบกบัรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบักลำงรำยไตรมำส หำกคุณไม่มแีม่แบบ 

โปรดตดิตอ่ฝ่ำยบรหิำรเงนิสนับสนุนที ่rsgrants.grsp@ifrc.org    
5. ควรจดัส่งรำยงำนรำยละเอยีดและรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ลว้ไปทีอ่เีมล rsgrants.grsp@ifrc.org  

โปรดทรำบว่ำอำจใชเ้วลำสงูสดุถงึ 30 วนั ในกำรประมวลผลรำยงำน 
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แผนงำนกำรใหเ้งนิสนับสนุนควำมปลอดภยัทำงถนน แม่แบบรำยงำนรำยละเอยีดฉบบักลำง (เมษำยน พ.ศ. 2561) 
 

บทน า 
แม่แบบรำยงำนนีอ้งิจำกเคร ือ่งมอืเฝ้ำตดิตำมและประเมนิผลแคมเปญของ GRSP 
(สำมำรถเขำ้ถงึไดเ้นือ่งจำกเป็นส่วนหนึง่ของชดุเคร ือ่งมอืสนับสนุนของเรำที ่
https://www.grsproadsafety.org/resources/advocacy-tools/#advocacy)  
แม่แบบไดร้บักำรออกแบบมำพรอ้มโครงสรำ้งเพือ่รำยงำนกจิกรรมต่ำง ๆ ทีเ่สรจ็สมบูรณใ์นชว่งระยะเวลำรำยงำนใหก้บัคณุ  
นอกจำกนี ้
ยงัไดร้บักำรออกแบบมำเพือ่ใหโ้อกำสในกำรประเมนิผลกระทบของกจิกรรมเหล่ำน้ันต่อแคมเปญกำรสนับสนุนนโยบำยในภำ
พรวมของคณุดว้ย  
คุณอำจไดร้บัประโยชนเ์มือ่ดูเคร ือ่งมอืเฝ้ำตดิตำมและประเมนิผลแคมเปญในกำรจดัเตรยีมรำยงำนของคณุ 
 
1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ:  โปรดระบุวตัถุประสงคข์องโครงกำรของคณุ   

 
วตัถปุระสงค ์1  
วตัถปุระสงค ์2  
วตัถปุระสงค ์3  
วตัถปุระสงค ์4  

 
 

2. กจิกรรมของแคมเปญ: ระบุและอธบิำยสัน้ ๆ เกีย่วกบักจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณท์ัง้หมดในชว่งระยะเวลำรำยงำนนี ้ 
 

วตัถปุระสงค ์1 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณใ์นชว่งระย
ะเวลารายงานนี ้

ใชก้ำรก ำหนดหมำยเลขกจิกรรมจำกแ
ผนงำนโครงกำรของคุณ 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
ใคร ท ำอะไร ทีไ่หน และเมือ่ใด  

ผลลพัธห์ลกัจากกจิกรรม 
 

 

   
   
   
   
   
 

วตัถปุระสงค ์2  
(ถำ้ม)ี 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณใ์นชว่งระย
ะเวลารายงานนี ้

ใชก้ำรก ำหนดหมำยเลขกจิกรรมจำกแ
ผนงำนโครงกำรของคุณ 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
ใคร ท ำอะไร ทีไ่หน และเมือ่ใด  

ผลลพัธห์ลกัจากกจิกรรม 
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วตัถปุระสงค ์3  
(ถำ้ม)ี 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณใ์นชว่งระย
ะเวลารายงานนี ้

ใชก้ำรก ำหนดหมำยเลขกจิกรรมจำกแ
ผนงำนโครงกำรของคุณ 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
ใคร ท ำอะไร ทีไ่หน และเมือ่ใด  

ผลลพัธห์ลกัจากกจิกรรม 
 

 

   
   
   
   
   
 

วตัถปุระสงค ์4 
(ถำ้ม)ี 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณใ์นชว่งระย
ะเวลารายงานนี ้

ใชก้ำรก ำหนดหมำยเลขกจิกรรมจำกแ
ผนงำนโครงกำรของคุณ 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
ใคร ท ำอะไร ทีไ่หน และเมือ่ใด  

ผลลพัธห์ลกัจากกจิกรรม 
 

 

   
   
   
   
   

 
 

3. การเปลีย่นแปลงทีไ่ดก้ระท า:  โปรดระบุกำรเปลีย่นแปลงทีไ่ดก้ระท ำต่อวตัถุประสงค ์กลยุทธ ์
หรอืกจิกรรมของโครงกำรของคุณในชว่งระยะเวลำรำยงำนนี ้เหตใุดคุณถงึด ำเนินกำรเชน่น้ัน 
และจะส่งผลกระทบต่อแคมเปญของคุณอย่ำงไร  
 

การเปลีย่นแปลงทีไ่ดก้ระท า เหตผุล 
ผลกระทบตอ่ความคบืหน้าของแค

มเปญในภาพรวม 
   
   
   
   
   
 

 
4. ประเมนิผลกระทบของกจิกรรมตอ่แคมเปญของคณุ:   

แคมเปญกำรสนับสนุนนโยบำยจะประสบควำมส ำเรจ็ในทีสุ่ดหำกสำมำรถทีจ่ะ 1.) 
เปลีย่นแปลงสภำพแวดลอ้มของสือ่ในกำรสนับสนุนวตัถุประสงคข์องนโยบำย 2.) 
สรำ้งและรกัษำกำรสนับสนุนสำธำรณะเพือ่วตัถุประสงคข์องนโยบำย และ 3.) 
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เพิม่กำรสนับสนุนของผูก้ ำหนดนโยบำยส ำหรบัวตัถุประสงคข์องนโยบำยได ้  ในสว่นนี ้
โปรดวเิครำะหว์่ำกจิกรรมในชว่งระยะเวลำรำยงำนนีอ้ำจมสีว่นชว่ยในขบวนกำรทัง้สำมดำ้นเหล่ำนีอ้ย่ำงไร  อย่ำงไรก็ตำม 
โปรดท ำกำรวเิครำะหอ์ย่ำงยุตธิรรม กำรระบุชอ่งว่ำงและอุปสรรคอำจชว่ยคณุ (และ GRSP) 
ในกำรพจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัต่อกำรกำ้วไปขำ้งหนำ้ของกลยุทธข์องคุณ 
 

ตวับ่งชีค้วามคบืหน้า 
รายละเอยีดของความคบืหน้า  

ดูตวับ่งช ีท้ ัว่ไปในหนำ้ 8 
ของเคร ือ่งมอืเฝ้ำตดิตำมและประเมนิผลแคมเปญ 

รายละเอยีดของชอ่งว่างและอปุสร
รค 

ดูตวับ่งช ีท้ ัว่ไปในหนำ้ 8 
ของเคร ือ่งมอืเฝ้ำตดิตำมและประเมนิผ

ลแคมเปญ 
สภำพแวดลอ้มของสือ่ก ำลงัเ
ปลีย่นไป 

  

ฐำนกำรสนับสนุนสำธำรณะ
ก ำลงัเพิม่ขึน้ 

  

กำรสนับสนุนของผูก้ ำหนดน
โยบำยก ำลงัเพิม่ขึน้ 

  

 
 
5. การเปลีย่นแปลงทีน่ าเสนอในแผนงาน:  องิจำกกำรวเิครำะหข์องคุณขำ้งตน้ 

โปรดระบุกำรเปลีย่นแปลงทีร่อ้งขอส ำหรบัแผนงำนของคุณ 
 

การเปลีย่นแปลงทีน่ าเสนอ การใหเ้หตผุล 
  
  
  
  
  

 
 
6. การสนบัสนุนเพิม่เตมิ:  ควำมชว่ยเหลอืจำก GRSP 

ใดทีอ่ำจเป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรของคณุใหเ้สรจ็สมบูรณใ์นชว่งระยะเวลำกำรรำยง
ำนถดัไป  
 

 
 

 
ภาคผนวก: 

 
นอกเหนือจำกรำยงำนรำยละเอยีดและรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบักลำง โปรดสง่เอกสำรตอ่ไปนี:้ 
 

1. ส ำเนำของเอกสำรใด ๆ ทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้ในชว่งระยะเวลำรำยงำนนี ้(ในภำษำใดๆ ก็ตำม) รวมถงึ: 
• รำยงำน 
• เอกสำรขอ้เท็จจรงิ 
• เอกสำรของกจิกรรม 
• โฆษณำ 
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• ลงิกไ์ปยงัโพสตใ์นโซเชยีลมเีดยี (เชน่ Twitter, Facebook, Wechat เป็นตน้) 
• กำรรำยงำนขำ่วของสือ่ (รวมไปถงึ บทควำมหนังสอืพมิพ ์บทควำมออนไลน ์โทรทศัน ์และวทิยุ) 
• สือ่ใดๆ ทีจ่ดัท ำขึน้ (เชน่ ใบปลวิ เอกสำรของกจิกรรม) 
• วดิโีอและภำพถำ่ย 

2. รำยชือ่ล่ำสุดของสมำชกิเจำ้หนำ้ทีโ่ครงกำรทัง้หมด รวมไปถงึช ือ่ ช ือ่ต ำแหน่ง และควำมรบัผดิชอบ 
โปรดระบุรำยชือ่ทีป่รกึษำทีเ่กีย่วขอ้งในโครงกำรในชว่งระยะเวลำรำยงำนและควำมรบัผดิชอบของพวกเขำดว้ย 

3. ส ำเนำงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรสอบบญัชลี่ำสดุขององคก์ร รวมไปถงึหนังสอืของผูส้อบบญัช ี
งบกำรเงนิและบนัทกึแนบทีเ่กีย่วขอ้งขององคก์ร และหนังสอืกำรจดักำรของผูส้อบบญัช ี

 
ควรจดัส่งเอกสำรเหลำ่นีใ้นรปูแบบอเิล็กทรอนิกสไ์ปที ่rsgrants.grsp@ifrc.org 
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