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ในปี 2010 มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) 
ไดเ้ปิดตวัโครงการริเร่ิมเพ่ือความปลอดภยัทางถนนทัว่โลกของ Bloomberg (Bloomberg Initiative for Global Road Safety: 
BIGRS) เพื่อลดจ านวนการเสียชีวติและการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน  
โดยมีโครงการทุนใหเ้ปล่าท่ีจะมอบใหแ้ก่ผูช้นะการแข่งขนัเป็นส่วนส าคญัของโครงการริเร่ิมน้ี  
โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนน้ีบริหารงานโดย Global Road Safety Partnership 
(องคก์รความร่วมมือเพ่ือความปลอดภยัทางถนน) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 
องคก์รพนัธมิตรท่ีด าเนินโครงการริเร่ิมเพ่ือความปลอดภยัทางถนนทัว่โลกของ Bloomberg และสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ 
เพื่อพฒันาและใชม้าตรการเพื่อความปลอดภยัทางถนนท่ีอิงหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดผ้ลสูง 
เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บันโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนนและการด าเนินการ  

คุณสมบัตผู้ิสมคัร: โครงการริเร่ิมเพ่ือความปลอดภยัทางถนนทัว่โลกของ Bloomberg 

ใหค้วามสนใจกบัการพฒันานโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนน (รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ) 

ใน 5 ประเทศ และการปรับปรุง (หากสามารถท าได)้ 

ตลอดจนการด าเนินนโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนนท่ีอิงหลกัฐานเชิงประจกัษใ์น 10 เมือง 

มีมาตรการท่ีอิงตามหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ านวนมากท่ีมุ่งเนน้การลดจ านวนการเสียชีวติและการบาดเจบ็จากการจราจรทาง

ถนน 

โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนใหค้วามสนใจโดยเฉพาะกบัการผา่นและการด าเนินนโยบายท่ีอิงตามหลกั

ฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงจะจดัการกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมท่ีส าคญั (เช่น การขบัข่ีดว้ยความเร็วสูง การขบัขี่ขณะมึนเมา 

การไม่คาดเขม็ขดันิรภยั การไม่ใชร้ะบบยดึเหน่ียวเด็กในรถ หรือการไม่สวมหมวกนิรภยั) 

 

 



ประเทศใดบ้างมสิีทธ์ิสมคัร 

➢ เรารับใบสมคัรจากผูส้มคัรจากประเทศจนี อนิเดยี ฟิลปิปินส์ แทนซาเนีย และไทย 
ท่ีมีการจดัการการปฏิรูปนโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนนในระดบัชาติและ/หรือการด าเนินนโยบายท่ีมีบทบญั
ญติัท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรม  
 

เมอืงใดบ้างมสิีทธ์ิสมคัร 

➢ เรารับใบสมคัรท่ีมีการจดัการการด าเนินการในระดบัเมืองเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมอยา่งนอ้ยหน่ึงดา้น 
ด าเนินการลดขีดจ ากดัความเร็วในเมือง 
หรือเสริมสร้างกฎหมายของเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมอยา่งนอ้ยหน่ึงดา้นจากองคก์รผูส้มคัรท่ีมี
สิทธ์ิยืน่เสนอการด าเนินการโครงการในกรุงเทพมหานคร มุมไบ โฟร์ตาเลซา และเซ่ียงไฮ้  
เราไม่รับใบสมคัรจากเมืองอ่ืน ๆ ของ BIGRS ในรอบท่ี 14 

ใครสามารถสมคัรรับทุนให้เปล่าได้บ้าง 

องคก์รภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐท่ีตั้งอยูใ่นประเทศและเมืองท่ีมีสิทธ์ิสมคัรรับทุนใหเ้ปล่าภายในเง่ือนไขต่อไปน้ี 

• องคก์รภาครัฐท่ีมีอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนนและ/หรือการด าเนินการนโยบาย  
ต ารวจจราจรและหน่วยงานทางทหารไม่มีสิทธ์ิสมคัร 

• องคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ (รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง องคก์รภาคประชาสงัคมและสถาบนัการศึกษา) 
ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปนโยบายและ/หรือการด าเนินการ   

 

นอกจากน้ี   

• ผูส้มคัรตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศท่ียืน่เสนอโครงการ ท่ีสามารถท าสญัญา รับทุนจากต่างประเทศ 
และรับขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและทางการเงินได ้

• ผูส้มคัรไม่สามารถไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาวธุปืน ส่ือลามกอนาจาร 
หรือยาสูบได ้

• โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนไม่มอบทุนใหก้บับุคคลธรรมดา 
• หากคุณเป็นองคก์รท่ีไดรั้บทุนใหเ้ปล่าอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 

โปรดหารือเก่ียวกบัการพฒันาแนวความคิดโครงการกบัท่ีปรึกษาดา้นเทคนิคของคุณ 

โครงการประเภทใดจะได้รับการพจิารณา 

ขอ้เสนอโครงการจะตอ้งเนน้ท่ีการปฏิรูปนโยบายหรือการด าเนินนโยบายท่ีจะน าไปสู่การลดจ านวนการบาดเจบ็และการเสี
ยชีวติจากการจราจรทางถนนอยา่งมีนยัส าคญั โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนน้ีสนบัสนุนองคก์รต่าง ๆ 
ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการผา่นและการด าเนินนโยบายท่ีครอบคลุม (กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรฐาน ฯลฯ) 
เพ่ือจดัการกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 



• ความเร็ว:   กฎหมายจ ากดัความเร็วท่ีมีขีดจ ากดัความเร็วในเขตเมืองสูงสุดท่ี 50 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
และอ านาจของผูมี้อ  านาจในทอ้งถ่ินในการลดขีดจ ากดัความเร็วใหมี้ระดบัความเร็วท่ีปลอดภยัในทอ้งถ่ิน 

• การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ี:  
กฎหมายระดบัชาติวา่ดว้ยการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ีท่ีอิงตามความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นเลือด 
(BAC) ท่ี 0.05 กรัม/เดซิลิตรหรือต ่ากวา่นั้นส าหรับประชาชนทัว่ไป และ BAC ท่ี 0.02 
กรัม/เดซิลิตรหรือต ่ากวา่นั้นส าหรับผูข้บัข่ีมือใหม่ 

• หมวกนิรภยั:   
กฎหมายหมวกนิรภยัท่ีใชบ้งัคบัผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารทุกคนบนถนนทุกสายและเคร่ืองยนตทุ์กประเภท 
และก าหนดใหต้อ้งสวมหมวกนิรภยั และอา้งอิงถึงมาตรฐานหมวกนิรภยัจ าเพาะ 

• เขม็ขดันิรภยั:   
กฎหมายเขม็ขดันิรภยัท่ีใชบ้งัคบัผูโ้ดยสารยานพานะส่วนบุคคลทุกคนท่ีนัง่บนเบาะนัง่ดา้นหนา้และดา้นหลงั 

• เกา้อ้ีนิรภยัส าหรับเด็ก:  กฎหมายเกา้อ้ีนิรภยัส าหรับเด็กท่ีอิงตามอาย ุน ้ าหนกั หรือส่วนสูง 
และการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูว่า่ดว้ยการจ ากดัอายแุละส่วนสูงของเด็กท่ีนัง่บนเบาะนัง่ดา้นหนา้ 

โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนน้ียงัสนบัสนุนใหอ้งคก์รต่าง ๆ 
ช่วยสนับสนุนการด าเนนินโยบายเพ่ือจดัการกบัปัจจยัเส่ียงทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน   
แนวทางบางส่วน ไดแ้ก่  

• กิจกรรมทางการตลาดและส่ือทางสงัคมเพ่ือยกระดบัความตระหนกัของภาคประชาชนเก่ียวกบักฎหมายและการบั
งคบัใชก้ฎหมายอยา่งต่อเน่ือง 

• สนบัสนุนความพยายามในการปรับใชแ้ละการด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีประสิทธิผล เช่น 
มาตรฐานหมวกนิรภยัหรือมาตรฐานเกา้อ้ีนิรภยัส าหรับเด็ก 

• สนบัสนุนการพฒันาแผนการด าเนินการ ซ่ึงอาจรวมถึงการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานหลายภาคส่วน 
สนบัสนุนใหเ้กิดการจดัตั้งและการจดัสรรงบประมาณท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 

โครงการประเภทใดจะไม่ได้รับการพจิารณา 

โครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนนจะไม่มอบทุนสนบัสนุนแก่โครงการดา้นการศึกษา 
(ระดบัโรงเรียนหรืออ่ืน ๆ)   และไม่มอบทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัหรือวชิาการพ้ืนฐาน   
รวมทั้งไม่มอบทุนสนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์หรือส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานของถนน 

ทั้งน้ี จะมีการด าเนินการแยกต่างหากส าหรับการส ารวจการปฏิบติัตามนโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนน 
รวมทั้งโครงการต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพ่ือเสริมสร้างการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นสุขภาพ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
Bloomberg Philanthropies และจะไม่ไดรั้บทุนสนบัสนุนผา่นโครงการทุนใหเ้ปล่าดา้นความปลอดภยัทางถนน 

 

 

 



โครงการทีไ่ด้รับเลอืกจะได้รับทุนสนับสนุนจ านวนเท่าใด 

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

การขอทุนสนบัสนุนควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและความสามารถขององคก์รของคุณ  
ความสมเหตุสมผลของค่าใชจ่้ายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการพิจารณาขอ้เสนอโครงการ 

 

ขั้นตอนการสมคัร 

• RFP ขอเชิญองคก์รจากเมืองและประเทศท่ีมีสิทธ์ิร่วมส่งแนวความคิดโครงการโดยใชร้ะบบออนไลน์ของเราท่ี 

 

https://grsp.flexigrant.com/ โดยมีก าหนดส่งภายในวนัท่ี 19 มถุินายน 2018 เวลา 14:00 น. ตามเวลายโุรปกลาง (CET) 

(หากตอ้งการดูวา่ตรงกบัเวลาใดในประเทศของคุณ โปรดไปท่ี www.timeanddate.com) 

• องคก์รท่ีสมคัรอาจส่งแนวความคิดโครงการมากกวา่หน่ึงแนวความคิดได ้ อยา่งไรก็ตาม 

ขอ้เสนอโครงการท่ีซ ้ าซอ้นจะไม่ไดรั้บการพิจารณา  

• คณะผูเ้ช่ียวชาญจากนานาประเทศและสมาชิกของคณะท างานท่ีปรึกษาจะตรวจสอบแนวความคิดโครงการต่าง ๆ  

โดยจะใหค้ะแนนตามศกัยภาพในการลดจ านวนการเสียชีวติและการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน 

การออกแบบโครงการ และความสามารถขององคก์รท่ีสมคัร  

• การส่งขอ้เสนอโครงการฉบบัสมบูรณ์จะด าเนินการผา่นการเชิญเท่านั้น คุณจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบ 

หากแนวความคิดโครงการของคุณไดรั้บเลือกใหผ้า่นเขา้สู่รอบต่อไปภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2018   

ประเดน็ท่ีควรค านึง 

• เรารับใบสมคัรท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น   

• หากตอ้งการค าแนะน าในการส่งแนวความคิดโครงการ โปรดไปท่ีลิงกต์่อไปน้ี http://www.grsproadsafety.org/apply-

grant/ 

 

หากต้องการข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั GRSP และโครงการทุนให้เปล่า โปรดไปที ่

องคก์รความร่วมมือเพ่ือความปลอดภยัทางถนน (Global Road Safety Partnership):   

http://www.grsproadsafety.org/ 

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

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

