(เอกสารนีใ้ ช้ เป็ นตัวอย่ างเท่ านัน้ )

คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
(Road Traffic Safety Management Systems Manual)
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สารบัญ
เรื่อง
1. บทนำ
2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต
3. คำนิยำม
4. บริบทขององค์กร
4.1 ควำมเข้ำใจองค์กรและบริบทขององค์กร
4.2 ควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย
4.3 กำรพิจำรณำกำหนดขอบข่ำยระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
4.4 ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
5. ควำมเป็ นผูน้ ำ
5.1 ควำมเป็ นผูน้ ำและควำมมุง่ มัน่
5.2 นโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
5.3 บทบำทหน้ำที,่ ควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำทีใ่ นองค์กร
6. กำรวำงแผน
6.1 ทัวไป
่
6.2 กำรปฏิบตั กิ ำรเพื่อดำเนินกำรกับควำมเสีย่ งและโอกำส
6.3 ปั จจัยด้ำนสมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
6.4 วัตถุประสงค์ดำ้ นควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน และกำรวำงแผนเพื่อให้บรรลุ
7. สนับสนุ น
7.1 ควำมร่วมมือ
7.2 ทรัพยำกร
7.3 ควำมสำมำรถ
7.4 ควำมตระหนัก
7.5 กำรสื่อสำร
7.6 เอกสำรสำรสนเทศ
8. กำรดำเนินกำร
8.1 กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรดำเนินกำร
8.2 กำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

RTS Manual update 3 Jan 17 || การอบรมฯ จป.วิชาชีพ และผูด้ ูแลระบบขนส่งฯ (ISO39001)

เอกสาร :
เรื่ อง :

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ

บริ ษทั ..
รหัส :

P-HR-03

หน้ า :
ฉบับ :

3 of 18
0

วันทีบ่ ังคับใช้ :

9. กำรประเมินสมรรถนะ
9.1 กำรเฝ้ ำระวัง กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน
9.2 ควำมผิดพลำดของกำรจรำจรทำงถนนและกำรสอบสวนอุบตั กิ ำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับกำรจรำจร
ทำงถนนอื่น ๆ
9.3 กำรตรวจประเมินภำยใน
9.4 กำรทบทวนฝ่ ำยบริหำร
10. กำรปรับปรุง
10.1 สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและกิจกรรมกำรแก้ไข
10.2 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
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1. บทนา
ชื่อบริษทั …………….
สถำนทีต่ งั ้ ……………..
ลักษณะธุรกิจ ……………..
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ องค์กร.............
Company Profile ……..
2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต
คู่มอื กำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนของบริษทั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบำย
กำรดำเนินกำรทัง้ หมดภำยใต้ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนของบริษัท ที่
สอดคล้องกับข้อกำหนดมำตรฐำนระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ISO 39001:
2012 เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนในด้ำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนอย่ำง
เป็ นระบบ ทำให้ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ เสียชีวติ บำดเจ็บหรือเกิด
ควำมเสียหำยต่อบริษทั และส่วนรวม
ผลสัมฤทธิ ์ทีต่ ้องกำร (Intended outcome) ของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนนเพื่อ 1) ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน 2) เพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
และข้อกำหนดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน 3) เพื่อลดจำนวน
ผูเ้ สียชีวติ และได้รบั บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงในกำรจรำจรทำงถนน
3. คานิ ยาม
3.1 ควำมผิดพลำดของกำรจรำจรทำงถนน (Road Traffic Crash) หมำยถึงกำรปะทะ กำรชน หรือ
ผลกระทบอื่นๆ บนถนน ทีเ่ ป็ นสำเหตุของกำรเสียชีวติ กำรบำดเจ็บ หรือควำมเสียหำยอื่นๆ
3.2 ควำมเสีย่ ง (risk) หมำยถึงผลกระทบของควำมไม่แน่ นอน
3.3 กำรให้หน่วยงำนอื่นดำเนินกำรแทน (outsource) หมำยถึงกำรทำข้อตกลงกับองค์กรภำยนอก
เพื่อให้ดำเนินกำรในบำงส่วนของกิจกรรมหรือกระบวนกำร
3.4 สมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน (RTS performance) หมำยถึงผลทีว่ ดั ได้ของกำร
จัดกำรขององค์กรทีส่ นับสนุ นต่อควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
3.5 ผูม้ สี ่วนได้เสีย (interested party) หมำยถึงบุคคลหรือองค์กรทีส่ ำมำรถทำให้เกิดผลกระทบหรือ
ได้รบั ผลกระทบหรือเชื่อว่ำตนเองได้รบั ผลกระทบจำกกำรตัดสินใจหรือกิจกรรม
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4. บริ บทขององค์กร
4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริ บทขององค์กร
องค์กรต้องพิจำรณำกำหนดประเด็นภำยนอกและภำยในทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดประสงค์ขององค์กร
และผลกระทบต่อควำมสำมำรถขององค์กรในกำรบรรลุผลลัพธ์ตำมผลสัมฤทธิ ์ทีต่ อ้ งกำรจำกระบบกำร
บริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ประเด็นเหล่ำนี้ตอ้ งรวมถึงสภำพแวดล้อมทีก่ ำลังได้รบั ผล
จำกองค์กร หรือมีควำมสำมำรถในกำรส่งผลกระทบต่อองค์กร บริษทั จะมีกำรพิจำรณำบริบทองค์กร
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ จะทบทวนในกำรประชุมทบทวนฝ่ ำยบริหำร ซึง่ ปั จจัยภำยในและภำยนอกทีม่ ี
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั มีดงั นี้
ปั จจัยภำยใน
จุดอ่อน
• พนักงำนเข้ำออกบ่อย จึงไม่มคี วำม
ชำนำญในกำรทำงำน
• บริษทั ไม่มเี อกสำรกำรปฏิบตั งิ ำน
กฎระเบียบทีเ่ ป็ นมำตรฐำน ชัดเจน
จุดแข็ง
• สภำพรถของบริษทั อยูใ่ นสภำพดี มีกำร
ดูแลซ่อมบำรุงอย่ำงสม่ำเสมอ
• บริษทั มีกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย โดยติด
อุปกรณ์ GPS เพื่อตรวจสอบกำร
ปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน

ปั จจัยภำยนอก
ภัยคุกคำม
• สภำพถนนในต่ำงจังหวัดสภำพไม่
ปลอดภัย ซึง่ อำจเกิดอุบตั เิ หตุงำ่ ย

โอกำส
• มีกำรรณรงค์ของภำครัฐในเรือ่ งกำรขับขี่
ปลอดภัย
• ลูกค้ำให้กำรสนับสนุ นควำมรู้ ในกำรจัดทำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนน

4.2 ความเข้าใจถึงความต้ องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย
องค์กรต้องทำกำรพิจำรณำกำหนด:
a) ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
b) ควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
c) กฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
บริษทั จะมีกำรพิจำรณำควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
จะเป็ นผูห้ ำข้อมูล และจะทบทวนในกำรประชุมทบทวนฝ่ ำยบริหำร ซึง่ กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย และควำม
ต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสียมีดงั นี้
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ผูม้ สี ่วนได้เสีย
ชุมชน
ลูกค้ำ
พนักงำน
ภำครัฐ
ผูถ้ อื หุน้

ควำมต้องกำร
ต้องกำรให้กำรขับรถอย่ำงปลอดภัย ไม่เกิดอุบตั เิ หตุ ทีก่ ่อให้เกิด
ควำมเสียหำย ต่อทรัพย์สนิ กำรบำดเจ็บและสูญเสียชีวติ
ต้องกำรให้ส่งสินค้ำได้ทนั ตำมเวลำ และสินค้ำอยูใ่ นสภำพดี ไม่
เสียหำย
ต้องกำรให้มอี ุปกรณ์ควำมปลอดภัยของยำนพำหนะให้ครบถ้วน
อยูใ่ นสภำพดี พร้อมใช้งำน เกิดควำมปลอดภัย
ต้องกำรให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎจรำจร ไม่เกิดอุบตั เิ หตุท่ี
ก่อให้เกิดควำมสูญเสีย
ต้องกำรให้บริษทั มีภำพลักษณ์ทด่ี ี มีผลประกอบกำรมีกำไร กำร
ปฏิบตั งิ ำนไม่เกิดอุบตั เิ หตุทก่ี ่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ
ของบริษทั

4.3 การพิ จารณากาหนดขอบข่ายระบบการบริ หารความปลอดภัยการจราจรทางถนน
องค์กรต้องพิจำรณำกำหนด ขอบเขตและกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนนเพื่อจัดตัง้ ขอบข่ำยของระบบกำรจัดกำร
ในกำรกำหนดขอบข่ำย องค์กรต้องพิจำรณำประเด็นภำยนอกและภำยใน ตำมบริบทองค์กร
รวมทัง้ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ขอบเขตและขอบข่ำย ของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนของบริษัท
ครอบคลุมกิจกรรมกำรบริกำรขนส่งและโลจิสติก ของบริษทั ตัง้ อยู่เลขที่ 11/11 หมู่ 11 อ.ปำกเกร็ด จ.
นนทบุร ี
4.4 ระบบการบริ หารความปลอดภัยการจราจรทางถนน
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ทีต่ อ้ งกำร รวมถึงกำรทำให้ได้มำซึง่ สมรรถนะควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนน องค์กรต้องจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ ธำรงรักษำ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ระบบกำร
บริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน รวมถึงกระบวนกำรจำเป็ นและปฏิสมั พันธ์ของกระบวนกำร
นัน้ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนสำกล ISO 39001: 2013
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5 ความเป็ นผูน้ า
5.1 ความเป็ นผู้นาและความมุ่งมัน่
ผูบ้ ริหำรสูงสุดขององค์กรคือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรซึง่ แสดงให้เห็นถึงควำมเป็ นผูน้ ำและควำมมุง่ มัน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนโดยมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบด้ำน
ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนดังต่อไปนี้ :
a) มันใจว่
่ ำนโยบำยและวัตถุประสงค์ดำ้ นควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนได้มกี ำหนดขึน้ และ
สอดรับกันกับทิศทำงกลยุทธ์ขององค์กร
b) มันใจว่
่ ำมีกำรบูรณำกำรข้อกำหนดของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนกับ
กระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กร
c) มันใจว่
่ ำมีกำรจัดสรรทรัพยำกรทีจ่ ำเป็ นสำหรับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนนอย่ำงเพียงพอ
d) นำเรือ่ งกำรขจัดกำรเสียชีวติ และกำรบำดเจ็บรุนแรงของกำรจรำจรทำงถนนมำเป็ นเป้ ำหมำย
ระยะยำว
e) กำรทำงำนในกำรเป็ นหุน้ ส่วนและควำมร่วมมือกับผูม้ สี ่วนได้เสียในกำรพัฒนำผลงำนให้กบั
ระบบกำรจรำจรทำงถนนทีป่ ลอดภัยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรจัดตัง้ ระบบควำม
ปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
f) มันใจว่
่ ำองค์กรต้องมีแนวทำงขัน้ ตอนเพื่อให้บรรลุตำมผลทีต่ อ้ งกำรของควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมีกระบวนกำรทีโ่ ปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมในระดับที่
เหมำะสมทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดขององค์กร
g) จัดลำดับควำมสำคัญกำรดำเนินกำรเชิงกลยุทธ์และกำรเลือกหลักสูตรเฉพำะของกำร
ดำเนินกำรบนพืน้ ฐำนของข้อมูลทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทต่ี งั ้ ใจของระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
h) สื่อสำรให้เข้ำใจถึงควำมสำคัญของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนทีม่ ี
ประสิทธิผลและกำรสอดคล้องตำมข้อกำหนดของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจร
ทำงถนน
i) เป็ นผูม้ ภี ำระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
j) จัดเตรียมทรัพยำกรในกำรจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ รักษำไว้ และปรับปรุงระบบควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง
k) มันใจว่
่ ำระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนบรรลุผลสัมฤทธิ ์ทีต่ อ้ งกำร โดยเน้น
ทีผ่ ลลัพธ์ของระบบกำรจัดกำร
l) กำกับและสนับสนุ นบุคลำกรเพื่อให้มสี ่วนสร้ำงระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนนให้เกิดประสิทธิผล
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m) ส่งเสริมให้มกี ำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
n) สนับสนุ นบทบำทหน้ำทีข่ องผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ได้แสดงควำมเป็ นผูน้ ำและควำมมุง่ มันใน
่
กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนดังกล่ำวในงำนทีร่ บั ผิดชอบ
5.2 นโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ผูบ้ ริหำรสูงสุดต้องจัดทำ นโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ทีซ่ ง่ึ
a) เหมำะสมกับจุดประสงค์ขององค์กร
b) เป็ นกรอบสำหรับกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย
c) รวมถึงควำมมุง่ มันในกำรตอบสนองควำมต้
่
องกำรของข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
d) รวมถึงควำมมุง่ มันในกำรปรั
่
บปรุงระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง
บริษทั มีกำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนเป็ นเอกสำรสำรสนเทศ อนุมตั ิ
โดยผูบ้ ริหำรระดับสูงสุด มีกำรสื่อสำรนโยบำยภำยในองค์กร รวมถึงมีกำรเปิ ดเผยต่อผูม้ สี ่วนได้เสียให้
ได้รบั ทรำบ
บริษทั ได้กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ดังต่อไปนี้
1. ลดอัตรำกำรบำดเจ็บ และเสียชีวติ จำกกำรเกิดอุบตั เิ หตุทำงถนน
2. ส่งเสริมกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
3. ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
5.3 บทบาทหน้ าที่, ความรับผิดชอบและอานาจหน้ าที่ในองค์กร
ผูบ้ ริหำรสูงสุดต้องมันใจว่
่ ำ ควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำทีส่ ำหรับบทบำทหน้ำทีต่ ่ำงๆ ได้ม ี
กำรมอบหมำย และสื่อสำรเป็ นทีเ่ ข้ำใจในองค์กร
บริษทั กำหนดควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ดำ้ นควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนดังนี้
1) กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในกำรกำหนดและกำรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำงๆ
- อนุ มตั นิ โยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน คู่มอื ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนนภำยใต้ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
- สนับสนุ นทรัพ ยำกรที่จ ำเป็ นในกำรบริห ำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ซึ่ง
รวมถึง บุคลำกร ทักษะพิเศษ สิง่ อำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยี และงบประมำณ
ต่ำงๆ
- มอบหมำยบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมให้ทำหน้ำทีใ่ นกำรบริหำร และปฏิบตั งิ ำนด้ำน
ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
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2) ผูแ้ ทนฝ่ ำยบริหำรด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน (RTS MR)
- ทำให้มนใจว่
ั ่ ำระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนขององค์กร มีกำร
จัดตัง้ และนำไปปฏิบตั ไิ ว้โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดมำตรฐำน ISO 39001
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สมรรถนะของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจร
ทำงถนนและสมรรถนะด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรปรับปรุงต่อผู้บริหำรสูงสุด เพื่อใช้สำหรับกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
- ดู แ ลกำรปฏิบ ัติก ำรป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หำควำมปลอดภัย กำรจรำจรทำงถนน
ตลอดจนข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ กับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนแก่
บุคลำกรภำยในองค์กร
- ประสำนงำนกับบุคคลภำยนอกในเรื่องระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนนขององค์กร
3) คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
- ตรวจสอบระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนขององค์กรในที่ประชุม
กำรทบทวนของฝ่ ำยบริหำร
- ร่วมกันตัดสินใจกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนขององค์กร
- นำวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยขององค์กรไปดำเนินกำรตำมทีไ่ ด้มอบหมำย
- เผยแพร่ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนขององค์กรสู่พนักงำน
- รำยงำนผลกำรดำเนินกำรในระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนแก่
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ผู้แทนฝ่ ำยบริหำร และผู้บ ริหำร
ระดับสูง
4) ผูจ้ ดั กำรแผนก
- ดำเนินงำนตำมแผนและสนับสนุ นให้กจิ กรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนน และระบบกำรบริห ำรควำมปลอดภัย กำรจรำจรทำงถนนประสบผลส ำเร็จ โดยเป็ นผู้
ประสำนงำนในหน่วยงำน
- ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำในสังกัดนำนโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนไปปฏิบตั ิ

RTS Manual update 3 Jan 17 || การอบรมฯ จป.วิชาชีพ และผูด้ ูแลระบบขนส่งฯ (ISO39001)

เอกสาร :
เรื่ อง :

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ

บริ ษทั ..
รหัส :

P-HR-03

หน้ า :
ฉบับ :

10 of 18
0

วันทีบ่ ังคับใช้ :

5) พนักงำนและผูร้ บั เหมำภำยในองค์กร
- ปฎิบตั ติ ำมนโยบำย กฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนทีไ่ ด้กำหนดขึน้
- รับผิดชอบกำรนำวัตถุประสงค์ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนไปปฏิบตั ิ
- ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง
6 การวางแผน
6.1 ทัวไป
่
องค์กรต้องปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนที่ทบทวนสมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนในปั จจุบนั
ทีเ่ ป็ นตัวกำหนดควำมเสีย่ งและโอกำส เลือกปั จจัยด้ำนสมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
วิเครำะห์สงิ่ ทีจ่ ะประสบควำมสำเร็จในช่วงเวลำและกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย ทีเ่ หมำะสม รวมทัง้
วำงแผนทีจ่ ะบรรลุผล
6.2 การปฏิ บตั ิ การเพื่อดาเนิ นการกับความเสี่ยงและโอกาส
เมือ่ ทำกำรวำงแผนสำหรับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน, องค์กรต้อง
พิจำรณำประเด็นทีอ่ ้ำงอิงจำกบริบทองค์กร ข้อกำหนดอ้ำงอิงจำกควำมต้องกำร ของผูม้ สี ่วนได้เสีย
และพิจำรณำควำมเสีย่ งและโอกำส ทีจ่ ำเป็ นต้องระบุเพื่อ
- รับประกันว่ำระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ทีต่ อ้ งกำร
- ป้ องกัน, หรือ ลด , ผลกระทบด้ำนลบ,รวมถึงสภำวะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
ภำยนอกทีอ่ ำจเกิดมีผลกับองค์กร
- บรรลุผลกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
องค์กรต้องวำงแผน สำหรับ
- ควำมเสีย่ งและโอกำสทีจ่ ำเป็ นต้องได้รบั กำรดำเนินกำร
- บูรณำกำรและดำเนินกำรสิง่ เหล่ำนี้เข้ำไปในกระบวนกำรของระบบกำรบริหำรควำม
ปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
- ประเมินประสิทธิผลของสิง่ ทีไ่ ด้ดำเนินกำร
6.3 ปัจจัยด้านสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน (RTS performance factors)
องค์กรต้องกำหนดปั จจัยด้ำนสมรรถนะของควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนจำกรำยกำร
ปั จจัยสัมผัสควำมเสีย่ ง ปั จจัยผลลัพธ์ควำมปลอดภัยขัน้ สุดท้ำย และปั จจัยผลลัพธ์ควำมปลอดภัยขัน้
กลำง ขึน้ อยูก่ บั บริบทองค์กรและ ควำมเสีย่ ง โอกำสทีไ่ ด้มกี ำรพิจำรณำ
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a) ปั จจัยเสีย่ งของกำรสัมผัส
- ระยะทำงทีเ่ ดินทำงและปริมำณกำรจรำจรบนถนนรวมทัง้ ยำนพำหนะและประเภท
ของผูใ้ ช้ถนนไม่ว่ำจะได้รบั อิทธิพลหรือไม่ได้รบั อิทธิพลจำกองค์กร
- ปริมำณของสินค้ำและ / หรือบริกำรขององค์กร
b) ปั จจัยผลลัพธ์ควำมปลอดภัยขัน้ สุดท้ำย เช่น จำนวนผูเ้ สียชีวติ หรือบำดเจ็บรุนแรง
c) ปั จจัยผลลัพธ์ควำมปลอดภัยขัน้ กลำง
- กำรออกแบบถนนและควำมเร็วทีป่ ลอดภัย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรพิจำรณำพืน้ ที่
ด้ำนข้ำงและกำรออกแบบทำงแยก
- กำรใช้งำนถนนทีเ่ หมำะสม ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของยำนพำหนะ ผูใ้ ช้งำน ประเภท
ของสินค้ำบรรทุก และอุปกรณ์
- กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เข็มขัดนิรภัย เก้ำอี้
นิรภัยสำหรับเด็ก หมวกนิรภัยของรถจักรยำน และรถจักรยำนยนต์
- กำรใช้ควำมเร็วในกำรขับขีป่ ลอดภัย โดยพิจำรณำประเภทของยำนพำหนะ
กำรจรำจร และสภำพอำกำศ
- สมรรถภำพทำงกำยของคนขับ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมเหนื่อยล้ำ ควำมวุ่นวำยใจ
แอลกอฮอล์ และยำเสพติด
- กำรวำงแผนกำรเดินทำงอย่ำงปลอดภัย พิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรเดินทำง
จำนวนและรูปแบบของกำรเดินทำง กำรเลือกเส้นทำง ยำนพำหนะ และคนขับรถ
- ควำมปลอดภัยของยำนพำหนะ โดยเฉพำะกำรพิจำรณำคุม้ ครองป้ องกันผูใ้ ช้ถนน
หลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุของกำรจรำจรบนถนน ควำมสำมำรถของน้ำหนักบรรทุก และ
กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรบรรทุกสินค้ำบนยำนพำหนะ
- กำรอนุ มตั ผิ ขู้ บั ขีท่ เ่ี หมำะสมกับประเภทของยำนพำหนะทีจ่ ะขับขี่
- กำรกำจัดยำนพำหนะและคนขับรถทีไ่ ม่เหมำะสมจำกเครือข่ำยทำงถนน
- กำรตอบสนองภำยหลังกำรเกิดอุบตั เิ หตุและปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น กำรเตรียม
ควำมพร้อมในกรณีฉุกเฉินกำรฟื้ นคืนสู่สภำพปกติ และกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพ
ภำยหลังกำรเกิดอุบตั เิ หตุ
องค์กรต้องพัฒนำปั จจัยด้ำนสมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน เพิม่ เติมเมื่อ
พบว่ำประสมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กนั ไม่เพียงพอ
ซึง่ พัฒนำได้โดยสืบสวนอุบตั กิ ำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ จำกกำรจรำจรทำงถนน และพิจำรณำข้อบกพร่องที่
เกิดขึน้
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องค์กรต้องระบุองค์ประกอบและเกณฑ์รำยละเอียดทีเ่ หมำะสมในกำรตรวจติดตำมและ
วัดผล วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ซึง่ องค์กรต้องมีกำร
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเหล่ำนี้ และทำให้ทนั สมัย
6.4 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ
องค์กรต้องจัดทำวัตถุประสงค์ดำ้ นควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนตำมสำยงำนและระดับ
โดยวัตถุประสงค์ดำ้ นควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนต้อง
a) สอดคล้องกับนโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
b) สำมำรถวัดได้ (หำกเป็ นไปได้)
c) คำนึงถึงข้อกำหนดต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
d) ได้รบั กำรเฝ้ ำระวัง
e) ได้รบั กำรสื่อสำร
f) ได้รบั กำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
เมือ่ มีกำรจัดตัง้ และทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย กำรจรำจรทำงถนน ต้องคำนึงถึงควำม
เสีย่ งและโอกำส ปั จจัยด้ำนประสิทธิภำพควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน เทคโนโลยี ควำมต้องกำร
ทำงธุรกิจและมุมมองของผูม้ สี ่วนได้เสีย
เมือ่ วำงแผนวิธกี ำรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน, องค์กรต้อง
กำหนด
a) อะไรทีจ่ ะทำ
b) ทรัพยำกรอะไรทีต่ อ้ งกำร
c) ใครเป็ นคนรับผิดชอบ
d) กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
e) วิธกี ำรประเมินผล
แผนงำนต้องมีกำรจัดทำเป็ นเอกสำรสำรสนเทศและมีกำรทบทวนตำมควำมเหมำะสม
7 สนับสนุน
7.1 ความร่วมมือ
องค์กรต้องประสำนงำนตำมสำยงำนและระดับขององค์กร (รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน
ทัวไป)
่ และผูม้ สี ่วนได้เสียทีจ่ ะตระหนักถึงผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ จำกกำรกระทำของตนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน มันจะทำให้แน่ใจว่ำมีกำรให้คำปรึกษำทัง้ ภำยในและภำยนอกที่
เหมำะสมและกำรประสำนงำนของกิจกรรมทีอ่ อกแบบมำเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยของ
ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
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7.2 ทรัพยากร
องค์กรต้องพิจำรณำกำหนดและให้ทรัพยำกรทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรจัดทำ, กำรนำไปปฏิบตั ,ิ ธำรง
รักษำ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องซึง่ ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน และเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยของควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
7.3 ความสามารถ
องค์กรต้อง
a) กำหนดควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็ นสำหรับบุคลำกรทีท่ ำงำนภำยใต้กำรควบคุม ทีซ่ ง่ึ มีผลต่อสมรรถนะ
ด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
b) ทำให้มนใจว่
ั ่ ำบุคลำกรเหล่ำนี้มคี วำมสำมำรถ บนพืน้ ฐำน กำรศึกษำ, กำรฝึกอบรม หรือ
ประสบกำรณ์
c) เมือ่ สำมำรถประยุกต์ใช้ได้, ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มำซึง่ ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็ น, และประเมิน
ประสิทธิผลของกิจกรรมทีไ่ ด้กระทำ
d) เก็บรักษำเอกสำรสำรสนเทศทีเ่ หมำะสมเพื่อเป็ นหลักฐำนของควำมสำมำรถ
7.4 ความตระหนัก
องค์กรต้องทำให้มนใจว่
ั ่ ำบุคลำกรทีท่ ำงำนภำยใต้กำรควบคุมขององค์กรมีควำมตระหนักถึง
a) นโยบำยควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
b) กำรมีส่วนร่วมของเขำ ต่อประสิทธิผลของระบบของกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน,
รวมถึงประโยชน์ของกำรได้มำซึง่ สมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
c) ผลกระทบของกำรไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนน
d) ข้อมูลและกำรเรียนรูเ้ กี่ยวกับกำรเกิดอุบตั เิ หตุกำรจรำจรบนถนนทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญทีม่ ปี ระสบกำรณ์
โดยองค์กร
7.5 การสื่อสาร
องค์กรต้องกำหนดควำมจำเป็ น สำหรับกำรสื่อภำยในและภำยนอกทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบบริหำร
ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
a) อะไรทีจ่ ะสื่อสำร
b) สื่อสำรเมือ่ ไหร่
c) สื่อสำรกับใคร
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องค์กรต้องจัดทำ นำไปปฏิบตั แิ ละรักษำไว้ซง่ึ กระบวนกำรสื่อสำร โดยพิจำรณำระดับและหน้ำที่
ต่ำงๆ ขององค์กร และผูม้ สี ่วนได้เสีย องค์กรต้องสนับสนุนกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของสมรรถนะ
ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน โดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมในกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกตำมควำมเหมำะสม จำเป็ นทีจ่ ะต้องมุง่ เน้นในระยะยำวถึงผลลัพธ์ของควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนน และวิธกี ำรทีส่ ำมำรถทำให้สำเร็จได้
7.6 เอกสารสารสนเทศ
7.6.1 ทัวไป
่
ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนขององค์กรต้องรวมถึง
a) เอกสำรสำรสนเทศทีก่ ำหนดโดยมำตรฐำนนำนำชำติน้ี
b) เอกสำรสำรสนเทศทีพ่ จิ ำรณำโดยองค์กรว่ำจำเป็ นสำหรับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจร
ทำงถนนทีม่ ปี ระสิทธิผล
7.6.2 การจัดทาและทาให้ทนั สมัย
เมือ่ ทำกำรจัดทำและทำกำรปรับปรุงข้อมูลเอกสำร, องค์กรต้องมันใจถึ
่ งควำมเหมำะสม
a) กำรชีบ้ ่ง และคำอธิบำย (เช่น ชื่อเอกสำร วันที่ ผูก้ ำหนด หรือหมำยเลขอ้ำงอิง)
b) รูปแบบ (เช่น ภำษำ รุ่นซอฟท์แวร์ กรำฟิ ก) และสื่อ (เช่น กระดำษ อิเล็กทรอนิกส์)
c) ทบทวนและอนุมตั ติ ำมควำมเหมำะสมและเพียงพอ
7.6.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
เอกสำรสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นโดยระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน และโดย
มำตรฐำน ISO 39001: 2013 ต้องได้รบั กำรควบคุมเพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
a) มีพร้อม และเหมำะสำหรับกำรใช้งำน, ทีไ่ หนและเมือ่ ไหร่ เมือ่ จำเป็ น
b) ได้รบั กำรป้ องกันอย่ำงพอเพียง (เช่น กำรสูญเสียควำมลับ, นำไปใช้อย่ำงไม่เหมำะสม หรือขำด
ควำมสมบูรณ์)
สำหรับกำรควบคุมเอกสำรสำรสนเทศ, องค์กรต้องดำเนินกำรกับกิจกรรมต่อไปนี้, ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
- กำรแจกจ่ำย, กำรเข้ำถึง,กำรเรียกหำ และกำรใช้
- กำรจัดเก็บและกำรเก็บรักษำ, รวมถึงกำรเก็บรักษำให้อ่ำนออกได้ชดั เจน
- ควบคุมกำรเปลีย่ นแปลง (เช่น ควบคุมเวอร์ชนั )
- ระยะเวลำจัดเก็บ และกำรกำจัด
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เอกสำรสำรสนเทศจำกภำยนอกทีก่ ำหนดโดยองค์กรว่ำ จำเป็ นสำหรับกำรวำงแผนและกำร
ดำเนินงำนของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนต้องได้รบั กำรชีบ้ ่ง, ตำมควำม
เหมำะสม, และควบคุม
ระเบียบปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กำรควบคุมเอกสำรสำรสนเทศ
8 การดาเนิ นการ
8.1 การวางแผนและการควบคุมการดาเนิ นการ
องค์กรต้องกำหนด วำงแผน นำไปปฏิบตั ิ และควบคุม กระบวนกำรทีจ่ ำเป็ นให้บรรลุขอ้ กำหนด
ระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน, และกำรกำหนดปั จจัยด้ำนสมรรถนะควำม
ปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน และวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย โดย
- จัดทำเกณฑ์กำรปฏิบตั งิ ำนสำหรับกระบวนกำร
- ทำกำรควบคุมกระบวนกำร, ตำมเกณฑ์กำรปฏิบตั งิ ำน
- จัดเก็บเอกสำรสำรสนเทศ
องค์กรต้องควบคุมกำรเปลีย่ นแปลงตำมแผน และกำรทบทวนผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงที่
ไม่ได้ตงั ้ ใจ, กระทำกิจกรรมเพื่อลดผลข้ำงเคียงด้ำนลบใด ๆ, ตำมควำมจำเป็ น.
องค์กรต้องทำให้มนใจว่
ั ่ ำกำรให้หน่วยงำนอื่นดำเนินกำรแทน ได้รบั กำรควบคุม
8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิ น
องค์กรต้องตอบสนองต่อกำรเสียชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ และอุบตั เิ หตุร้ำยแรงทีเ่ กิดจำกกำรจรำจรทำง
ถนน หรืออุบตั กิ ำรณ์กำรจรำจรทำงถนนทีอ่ งค์กรมีส่วนเกีย่ วข้อง เพื่อป้ องกันและบรรเทำผลกระทบที่
เกิดขึน้ กับควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
องค์กรต้องทบทวนเป็ นระยะ ๆ และในกรณีทจ่ี ำเป็ นทบทวนกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
เสียชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและได้รบั บำดเจ็บรุนแรงทีเ่ กิดจำกกำรเกิดปั ญหำกำรจรำจรบนถนนหรือโดยกำร
เกิดอุบตั เิ หตุกำรจรำจรบนถนนอื่น ๆ ทีอ่ งค์กรทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องและขัน้ ตอนกำรตอบสนองโดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ หลังจำกทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่ำวของกำรเสียชีวติ และ ได้รบั บำดเจ็บสำหัส
องค์กรต้องทดสอบแผนกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็ นระยะๆ ,หำกเป็ นไปได้
ระเบียบปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ แผนฉุกเฉิน
9 การประเมิ นสมรรถนะ
9.1 การเฝ้ าระวัง การวัด การวิ เคราะห์ และการประเมิ น
องค์กรต้องเฝ้ ำระวัง วัด วิเครำะห์ และประเมินสมรรถนะด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำง
ถนน
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องค์กรต้องกำหนด
a) สิง่ ทีจ่ ำเป็ นต้องวัดและเฝ้ ำระวัง
b) วิธกี ำรสำหรับกำรเฝ้ ำระวัง กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน, ทีส่ ำมำรถปฏิบตั ไิ ด้, เพื่อให้มนใจ
ั่
ถึงควำมถูกต้องของผลลัพธ์
c) เมือ่ ใดทีต่ อ้ งดำเนินกำรวัดและเฝ้ ำระวัง
d) เมือ่ ใดทีผ่ ลกำรเฝ้ ำระวังและกำรวัดต้องได้รบั กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผล
องค์กรต้องเก็บรักษำข้อมูลสำรสนเทศทีเ่ หมำะสมเพื่อเป็ นหลักฐำนกำรกำรเฝ้ ำระวัง
องค์กรต้องประเมินสมรรถนะด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน และประสิทธิผลของระบบ
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
องค์กรต้องจัดทำ นำไปปฏิบตั แิ ละคงรักษำไว้ซง่ึ กระบวนกำรในกำรประเมินควำมสอดคล้อง
เป็ นระยะๆ กับกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ ด้ำนควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์กร
9.2 ความผิดพลาดของการจราจรทางถนนและการสอบสวนอุบตั ิ การณ์ ที่เกิ ดขึ้นกับการจราจร
ทางถนนอื่น ๆ (Road traffic crash and other road traffic incident investigation)
องค์กรต้องจัดทำ นำไปปฏิบตั แิ ละคงรักษำไว้ซง่ึ ระเบียบปฏิบตั งิ ำนในกำรบันทึก กำรสอบสวน
วิเครำะห์ควำมผิดพลำดของกำรจรำจรทำงถนนและอุบตั กิ ำรณ์อ่นื ๆ ซึง่ มีส่วนเกีย่ วข้อง หรือมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะนำไปสู่กำรเสียชีวติ และบำดเจ็บรุนแรงต่อผูใ้ ช้ถนน เพื่อทีจ่ ะ
a) พิจำรณำถึงปั จจัยทีส่ ำมำรถควบคุมได้หรือมีอทิ ธิพล
b) ระบุควำมจำเป็ นในกำรดำเนินกำรแก้ไขควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
c) ระบุโอกำสสำหรับมำตรกำรป้ องกันควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
กำรสอบสวนต้องดำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
ผลของควำมผิดพลำดของกำรจรำจรทำงถนนและกำรสอบสวนอุบตั กิ ำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต้อง
จัดทำเป็ นเอกสำรและคงรักษำไว้
ระเบียบปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กำรสอบสวนอุบตั กิ ำรณ์ กำรจรำจรทำงถนน
9.3 การตรวจประเมิ นภายใน
องค์กรต้องดำเนินกำรตรวจสอบภำยใน ตำมช่วงเวลำทีว่ ำงแผนไว้เพื่อให้สำรสนเทศของระบบ
กำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนว่ำ:
a) สอดคล้องต่อ
1) ข้อกำหนดขององค์กรสำหรับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
2) ข้อกำหนดมำตรฐำน ISO 39001: 2013
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b) มีกำรนำไปปฏิบตั แิ ละธำรงรักษำอย่ำงมีประสิทธิผล องค์กรต้อง
1) วำงแผน จัดทำ นำไปปฏิบตั แิ ละคงรักษำไว้ซง่ึ โปรแกรมกำรตรวจติดตำมภำยใน, รวมถึง
ควำมถี,่ วิธกี ำร, ควำมรับผิดชอบ, ข้อกำหนดกำรวำงแผน และกำรรำยงำนกำรตรวจประเมิน
ภำยใน โปรแกรมกำรตรวจประเมินภำยใน , องค์กรต้องคำนึงถึงควำมสำคัญของกระบวนกำรที่
เกีย่ วข้องกับควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน, กำรเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อองค์กร และผลของ
กำรตรวจประเมินก่อนหน้ำนี้
2) ระบุหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินและขอบข่ำยกำรตรวจประเมินแต่ละครัง้
3) เลือกผูต้ รวจประเมิน และทำกำรตรวจประเมินเพื่อให้แน่ใจกระบวนกำรตรวจประเมินมีควำม
ควำมเทีย่ งธรรมและไม่เอนเอียง
4) ทำให้แน่ใจว่ำผลกำรตรวจประเมินได้รำยงำนสู่ระดับจัดกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ระเบียบปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กำรตรวจติดตำมภำยใน
9.4 การทบทวนฝ่ ายบริ หาร
ผูบ้ ริหำรระดับสูงต้องทำกำรทบทวนระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนของ
องค์กรอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มนใจกำรเหมำะสมอย่
ั่
ำงต่อเนื่อง, ควำมเพียงพอ และกำรมี
ประสิทธิผล
กำรทบทวนฝ่ ำยบริหำร ต้องพิจำรณำถึง
a) สถำนะของกำรดำเนินกำรจำกทบทวนก่อนหน้ำ
b) กำรเปลีย่ นแปลงของประเด็นภำยในและภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัย
กำรจรำจรทำงถนน
c) สำรสนเทศด้ำนสมรรถนะควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนขององค์กร, รวมทัง้ แนวโน้ม
1) สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและดำเนินกำรแก้ไข
2) ผลกำรเฝ้ ำระวัง กำรวัด และกำรประเมินผลลัพธ์ รวมทัง้ ขอบเขตทีว่ ตั ถุประสงค์ดำ้ นควำม
ปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนได้บรรลุ
3) ผลกำรตรวจประเมิน และผลกำรประเมินควำมสอดคล้องกับกฎหมำยและข้อกำหนดทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ติ ำม
d) โอกำสสำหรับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพิจำรณำเทคโนโลยีใหม่ๆ
e) กำรสื่อสำรกับผูม้ สี ่วนได้เสีย, รวมถึงคำร้องเรียน
f) ควำมผิดพลำดของกำรจรำจรบนถนนและกำรตรวจสอบเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับกำรจรำจรบน ถนน
อื่น ๆ
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ผลลัพธ์ของกำรทบทวนฝ่ ำยบริหำรต้องรวมถึง กำรตัดสินใจทีเ่ กี่ยวข้องกับโอกำสกำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง กำรบรรลุผลของควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน และกำรตัดสินใจเกีย่ วกับควำม
จำเป็ นใดๆ ในกำรเปลีย่ นแปลงระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
องค์กรต้องเก็บรักษำเอกสำรสำรสนเทศไว้เป็ นหลักฐำนของผลลัพธ์จำกกำรทบทวนฝ่ ำยบริหำร
10 การปรับปรุง
องค์กรต้องพิจำรณำกำหนดโอกำสสำหรับกำรปรับปรุง และดำเนินกิจกรรมทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้
บรรลุผลสัมฤทธิ ์ทีต่ อ้ งกำรของระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
10.1 สิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและกิ จกรรมการแก้ไข
เมือ่ เกิดสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดของควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน องค์กรต้อง
a) ตอบสนองต่อสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด และ, เท่ำทีส่ ำมำรถได้
1) ทำกิจกรรมเพื่อควบคุมและแก้ไข
2) ดำเนินกำรกับผลทีต่ ำมมำ
b) ประเมินควำมจำเป็ นสำหรับกิจกรรมเพื่อกำจัดสำเหตุของสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด, เพื่อไม่ให้
เกิดขึน้ ซ้ำ หรือเกิดขึน้ ทีอ่ ่นื ๆ, โดย
1) ทบทวนสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
2) พิจำรณำสำเหตุของสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
3) พิจำรณำว่ำมีสงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดทีค่ ล้ำยคลึงกันอยู,่ หรืออำจมีโอกำสเกิด
c) ดำเนินกำรแก้ไขทีจ่ ำเป็ น
d) ทบทวนประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรแก้ไขทีไ่ ด้กระทำ
e) ทำกำรเปลีย่ นแปลงระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน, ถ้ำจำเป็ น
กำรดำเนินกำรแก้ไขต้องเหมำะสมกับผลกระทบของสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดทีเ่ กิด
องค์กรต้องเก็บรักษำเอกสำรสำรสนเทศไว้เป็ นหลักฐำนของ
- ลักษณะของสิง่ ทีไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและกำรดำเนินกำรใด ๆ ต่อมำ
- ผลของกำรดำเนินกำรแก้ไขใดๆ
ระเบียบปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กำรแก้ไขและป้ องกันสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
10.2 การปรับปรุงอย่างต่ อเนื่ อง
องค์กรต้องปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของควำมเหมำะสม, เพียงพอ, และประสิทธิผลของระบบกำร
บริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
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