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ในปี 2010 Bloomberg Philanthropies (มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์) 
ไดเ้ปิดตวัความคิดริเร่ิมเพ่ือความปลอดภยัทางถนนทัว่โลกของ Bloomberg  (Bloomberg  Initiative for Global Road Safety; 
BIGRS) เพื่อลดการเสียชีวติและการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน 
โดยมีโครงการทุนใหเ้ปล่าท่ีจะมอบใหแ้ก่ผูช้นะการแข่งขนัเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของความคิดริเร่ิมน้ี   

โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนน้ีจะบริหารงานโดย Global Road Safety Partnership 
(องคก์รความร่วมมือเพ่ือความปลอดภยัทางถนน) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในแปดองคก์รท่ีจะด าเนินความคิดริเร่ิมเพ่ือความปลอดภยัทางถนนทัว่โลกของ Bloomberg 
และสนบัสนุนโครงการเพ่ือพฒันาและส่งเสริมการช่วยเหลือดา้นความปลอดภยัทางถนนท่ีอิงตามหลกัฐานและมีผลกระทบ
สูง ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือเสริมร้างความแขง็แกร่งใหก้บันโยบายความปลอดภยัทางถนนและการด าเนินนโยบายดงักล่าว 

  

การมสิีทธ์ิ: โครงการคดิริเร่ิมเพือ่ความปลอดภัยทางถนนทัว่โลกของ Bloomberg (Bloomberg Initiative for Global Road 
Safety) ให้ความส าคญักบัการพฒันานโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน (รวมถงึกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคบั 
และมาตรฐานต่างๆ) ใน 5 ประเทศ และการปรับปรุง (หากสามารถเป็นไปได้) 
และการด าเนนินโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนทีอ่งิตามหลกัฐานใน 10 เมอืง 
มกีารให้ความช่วยเหลอืทีอ่งิตามหลกัฐานจ านวนมากทีม่เีป้าหมายในการลดการบาดเจบ็และการเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถ
นน โครงการทุนให้เปล่าด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Grants Programme) 
ให้ความส าคญัโดยเฉพาะกบันโยบายทางสัญจรและการด าเนินนโยบายทีอ่งิตามหลกัฐานซ่ึงจะจดัการกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤ
ตกิรรมทีส่ าคญั (การขบัขีด้่วยความเร็วสูง การขับขีข่ณะมนึเมา การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ระบบยดึเหนี่ยวเดก็ในรถ 
หรือการไม่สวมหมวกกนันอ็ค) 

ประเทศใดบ้างมสิีทธ์ิทีจ่ะสมคัรได้ 



ประเทศท่ีจะไดรั้บการยอมรับใหส้ามารถท าการสมคัรเขา้ร่วมการปฏิรูปนโยบายความปลอดภยัทางถนนระดบัชาติและ/หรื
อการด าเนินการจดัเตรียมการท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรม คือ ประเทศจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ แทนซาเนีย 
และไทย 

เมอืงใดบ้างมสิีทธ์ิทีจ่ะสมคัรได้ 

เมืองท่ีจะไดรั้บการยอมรับใหส้ามารถท าการสมคัรเพื่อการด าเนินการในระดบัเมืองเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมหน่ึงด้
านหรือมากกวา่ คือ อกักรา  แอดดิสอาบาบา  บนัดุง  โบโกตา  กรุงเทพมหานคร มุมไบ โฮจิมินห์ซิตี  เซาเปาโล และเซ่ียงไฮ ้  

เมืองท่ีจะไดรั้บการยอมรับใหส้ามารถท าการสมคัรเพื่อด าเนินการลดการใชค้วามเร็วส าหรับการขบัข่ีในเมือง 
หรือเสริมสร้างความแขง็แกร่งของขอ้บงัคบัระดบัเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมหน่ึงดา้นหรือมากกวา่ คือ 
บนัดุง กรุงเทพมหานคร มุมไบ เซ่ียงไฮ ้เซาเปาโล และโบโกตา 

ใครสามารถสมคัรรับทุนให้เปล่าได้บ้าง 

องคก์รทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐท่ีตั้งอยูใ่นประเทศและเมืองท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะสมคัรรับทุนใหเ้ปล่าโดยอยูใ่นปัจจยัท่ีก าหนดต่อ

ไปน้ี 

• องคก์รภาครัฐท่ีมีอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายความปลอดภยัทางถนนและ/หรือการด าเนินนโยบายดงักล่าว 
ต ารวจจราจรและหน่วยงานทางทหารไม่มีสิทธ์ิท่ีจะสมคัร 

• องคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ (รวมถึง แตไ่ม่จ ากดัเพียง องคก์รภาคประชาสงัคมและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ) 
ท่ีมีประสบการณ์การสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปนโยบายและ/หรือการด าเนินนโยบายดงักล่าว  

นอกจากนั้น  

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนแลว้ในประเทศท่ีส่งโครงการ ซ่ึงสามารถเขา้ท าสญัญา รับทุนจากต่างประเทศ 
และรับขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและทางการเงินได ้

• ผูส้มคัรไม่สามารถเป็นผูรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาวธุปืน ส่ือลามก 
หรือยาสูบได ้

• โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนไม่มอบทุนสนบัสนุนใหแ้ก่บุคคล 
• หากคุณเป็นองคก์รท่ีเป็นผูรั้บทุนใหเ้ปล่าในปัจจุบนั 

โปรดหารือเก่ียวกบัการจดัท าแนวความคิดโครงการกบัท่ีปรึกษาดา้นเทคนิคของคุณ 

 

โครงการประเภทใดจะได้รับทุนสนับสนุน 

ขอ้เสนอโครงการตอ้งเนน้ท่ีการปฏิรูปนโยบายและการด าเนินนโยบายอนัจะน าไปสู่การลดการบาดเจบ็และการเสียชีวติจาก
การจราจรทางถนนอยา่งแทจ้ริง โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนน้ีสนบัสนุนองคก์รต่าง ๆ 
ทีใ่ห้การสนับสนุนนโยบายทางสญัจรและการด าเนินนโยบายท่ีครอบคลุม (กฎหมาย ขอ้บงัคบั มาตรฐาน ฯลฯ) 
เพ่ือจดัการกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 



 ความเร็ว: กฎหมายจ ากดัความเร็วท่ีมีขีดจ ากดัความเร็วในเขตเมืองสูงสุดท่ี 50 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
และอ านาจของผูมี้อ  านาจในทอ้งถ่ินในการลดขีดจ ากดัความเร็วเพ่ือช่วยก าหนดความเร็วระดบัท่ีปลอดภยัในทอ้ง
ถ่ิน 

 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียานพาหนะ: 
กฎหมายระดบัชาติวา่ดว้ยการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ียานพาหนะท่ีอิงตามความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์
ในเลือด (BAC) ท่ี 0.05 กรัม/เดซิลิตรหรือต ่ากวา่นั้นส าหรับประชาชนทัว่ไปและ BAC ท่ี 0.02 
กรัม/เดซิลิตรหรือต ่ากวา่นั้นส าหรับผูข้บัข่ีมือใหม่ 

 หมวกนิรภัย: 
กฎหมายหมวกนิรภยัท่ีใชบ้งัคบัผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารทุกคนบนถนนทุกสายและเคร่ืองยนตทุ์กประเภท 
และก าหนดใหต้อ้งสวมหมวกนิรภยั และอา้งอิงถึงมาตรฐานหมวกนิรภยัจ าเพาะ 

 เขม็ขัดนิรภัย: กฎหมายเขม็ขดันิรภยัท่ีใชบ้งัคบัผูใ้ชย้านพานะส่วนบุคคลทุกคนท่ีนัง่บนท่ีนัง่ดา้นหนา้และดา้นหลงั 
 เก้าอีนิ้รภัยส าหรับเดก็: กฎหมายเกา้อ้ีนิรภยัส าหรับเด็กท่ีอิงตามอาย ุน ้ าหนกั หรือส่วนสูง 

และการด ารงอยูข่องกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัการจ ากดัอายแุละส่วนสูงของเด็กซ่ึงนัง่ในท่ีนัง่ดา้นหนา้ 

โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนน้ียงัสนบัสนุนองคก์รต่าง ๆ ใหส้นับสนุนการด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
เพ่ือจดัการกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน แนวทางบางส่วนอาจรวมถึง  

 กิจกรรมการตลาดเพ่ือสงัคมและส่ือต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนกัของประชาชนเก่ียวกบักฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งต่อเน่ือง 

 สนบัสนุนความพยายามใหรั้บเอาและด าเนินขอ้บงัคบัท่ีมีประสิทธิผล เช่น 
มาตรฐานหมวกนิรภยัหรือมาตรฐานเกา้อ้ีนิรภยัส าหรับเด็ก 

 สนบัสนุนการพฒันาแผนการด าเนินการ ซ่ึงอาจรวมถึงการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานหลายภาคส่วน 
สนบัสนุนใหเ้กิดการจดัตั้งและการจดัสรรงบประมาณท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 

โครงการประเภทใดจะไม่ได้รับทุนสนับสนุน 

โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนไม่มอบทุนสนบัสนุนโครงการการศึกษา (ระดบัโรงเรียนหรืออ่ืน ๆ) 
และไม่มอบทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัหรือวชิาการพ้ืนฐาน 
รวมทั้งไม่มอบทุนสนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์หรือมอบทุนสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของถนน  

ทั้งน้ี จะมีการด าเนินการส ารวจการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัทางถนนอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างการเก็บรวบรวมขอ้มูลสุขภาพแยกต่างหาก โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก Bloomberg Philanthropies 
และจะไม่ไดรั้บทุนสนบัสนุนผา่นโครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนน 

 

โครงการหนึ่งสามารถได้รับทุนสนับสนุนจ านวนเท่าไหร่ 

ส าหรับโครงการระยะสั้น หน่ึงปี หรือสองปี สามารถส่งขอ้เสนอโครงการเพ่ือรับทุนใหเ้ปล่าเป็นจ านวนสูงสุดไม่เกิน 
120,000 ฟรังกส์วสิ (CHF)  



การขอทุนสนบัสนุนควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและความสามารถขององคก์รของคุณ 
ความสมเหตุสมผลของค่าใชจ่้ายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการพิจารณาขอ้เสนอโครงการ 

 

ขั้นตอนการสมคัร 

• RFP ขอเชิญชวนใหอ้งคก์รจากเมืองและประเทศท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะสมคัรร่วมส่งแนวความคิดโครงการ 

โดยใชร้ะบบออนไลนข์องเราท่ี https://grsp.flexigrant.com/ ก าหนดส่งแนวความคิดโครงการ คือ  

วนัที ่27 มิถุนายน 2017 เวลา 14:00 น. ตามเวลายโุรปกลาง (CET) (หากตอ้งการดูวา่ตรงกบัเวลาใด 

ในประเทศของคุณ โปรดดูท่ี www.timeanddate.com) 

• องคก์รท่ีสมคัรอาจส่งแนวความคิดโครงการมากกวา่หน่ึงแนวความคิด อยา่งไรก็ตาม 

การส่งขอ้เสนอโครงการซ ้ าซอ้นจะถือวา่ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะสมคัร  

• คณะผูเ้ช่ียวชาญจากนานาประเทศและสมาชิกของคณะท างานท่ีปรึกษาจะตรวจสอบแนวความคิดโครงการต่าง ๆ 

และจะใหค้ะแนนจากศกัยภาพในการลดการเสียชีวติและการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน การออกแบบโครงการ 

และความสามารถขององคก์รท่ีสมคัร  

• การเชิญใหส่้งขอ้เสนอโครงการฉบบัสมบูรณ์จะด าเนินการผา่นการเชิญเท่านั้น คุณจะไดรั้บแจง้  

หากแนวความคิดโครงการของคุณไดรั้บเลือกใหผ้า่นเขา้สู่รอบต่อไปภายในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2017  

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

• รับเฉพาะใบสมคัรท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  

• ส าหรับค าแนะน าในการส่งแนวความคิดโครงการ โปรดไปท่ีลิงกต์อ่ไปน้ี 
http://www.grsproadsafety.org/apply-grant/  

 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั GRSP และโครงการทุนให้เปล่า โปรดไปที ่

Global Road Safety Partnership  

http://www.grsproadsafety.org/ 

โครงการทุนสนบัสนุนความปลอดภยัทางถนน (Road Safety Grants Programme) 
http://www.grsproadsafety.org/grants-programme 

https://grsp.flexigrant.com/
http://www.timeanddate.com/
http://www.grsproadsafety.org/apply-grant/
http://www.grsproadsafety.org/
http://www.grsproadsafety.org/grants-programme

