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1. บทน า 
 

ชื่อบรษิทั ……………. 
สถำนทีต่ ัง้ …………….. 
ลกัษณะธุรกจิ …………….. 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ องคก์ร............. 

      Company Profile …….. 
 
2. วตัถปุระสงค ์ขอบเขต 

คู่มอืกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนของบรษิทัฉบบันี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่ออธบิำย
กำรด ำเนินกำรทัง้หมดภำยใต้ระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนของบรษิัท  ที่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  ISO 39001: 
2012  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนในดำ้นกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนอย่ำง
เป็นระบบ ท ำให้ควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน ไม่เกิดอุบตัิเหตุ เสยีชวีติ บำดเจบ็หรอืเกิด
ควำมเสยีหำยต่อบรษิทัและส่วนรวม 

ผลสมัฤทธิท์ีต่้องกำร (Intended outcome) ของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง
ถนนเพื่อ 1) ส่งเสรมิสมรรถนะดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 2) เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 3) เพื่อลดจ ำนวน
ผูเ้สยีชวีติและไดร้บับำดเจบ็อยำ่งรนุแรงในกำรจรำจรทำงถนน 

 
3. ค านิยาม 

3.1 ควำมผดิพลำดของกำรจรำจรทำงถนน (Road Traffic Crash) หมำยถงึกำรปะทะ กำรชน หรอื
ผลกระทบอื่นๆ บนถนน ทีเ่ป็นสำเหตุของกำรเสยีชวีติ กำรบำดเจบ็ หรอืควำมเสยีหำยอื่นๆ 

3.2 ควำมเสีย่ง (risk) หมำยถงึผลกระทบของควำมไม่แน่นอน 
3.3 กำรใหห้น่วยงำนอื่นด ำเนินกำรแทน (outsource) หมำยถงึกำรท ำขอ้ตกลงกบัองคก์รภำยนอก 

เพื่อใหด้ ำเนินกำรในบำงส่วนของกจิกรรมหรอืกระบวนกำร  
3.4 สมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน (RTS performance) หมำยถงึผลทีว่ดัไดข้องกำร

จดักำรขององคก์รทีส่นบัสนุนต่อควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
3.5 ผูม้สี่วนไดเ้สยี (interested party) หมำยถงึบุคคลหรอืองคก์รทีส่ำมำรถท ำใหเ้กดิผลกระทบหรอื

ไดร้บัผลกระทบหรอืเชื่อว่ำตนเองไดร้บัผลกระทบจำกกำรตดัสนิใจหรอืกจิกรรม 
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4.   บริบทขององคก์ร  
4.1 ความเข้าใจองคก์รและบริบทขององคก์ร  

องคก์รตอ้งพจิำรณำก ำหนดประเดน็ภำยนอกและภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดุประสงค์ขององคก์ร
และผลกระทบต่อควำมสำมำรถขององคก์รในกำรบรรลุผลลพัธต์ำมผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งกำรจำกระบบกำร
บรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน ประเดน็เหล่ำนี้ตอ้งรวมถงึสภำพแวดลอ้มทีก่ ำลงัไดร้บัผล
จำกองคก์ร หรอืมคีวำมสำมำรถในกำรส่งผลกระทบต่อองคก์ร บรษิทัจะมกีำรพจิำรณำบรบิทองคก์ร
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่จะทบทวนในกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบรหิำร ซึง่ปัจจยัภำยในและภำยนอกทีม่ ี
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัมดีงันี้ 

 
ปัจจยัภำยใน ปัจจยัภำยนอก 
จดุอ่อน ภยัคุกคำม 

• พนกังำนเขำ้ออกบ่อย จงึไม่มคีวำม
ช ำนำญในกำรท ำงำน 

• บรษิทัไม่มเีอกสำรกำรปฏบิตังิำน 
กฎระเบยีบทีเ่ป็นมำตรฐำน ชดัเจน 

• สภำพถนนในต่ำงจงัหวดัสภำพไม่
ปลอดภยั ซึง่อำจเกดิอุบตัเิหตุงำ่ย 
 

จดุแขง็ โอกำส 

• สภำพรถของบรษิทัอยูใ่นสภำพด ีมกีำร
ดแูลซ่อมบ ำรงุอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• บรษิทัมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย โดยตดิ
อุปกรณ์ GPS เพื่อตรวจสอบกำร
ปฏบิตังิำนของพนกังำน 

• มกีำรรณรงคข์องภำครฐัในเรือ่งกำรขบัขี่
ปลอดภยั  

• ลกูคำ้ใหก้ำรสนบัสนุนควำมรู ้ในกำรจดัท ำ
มำตรฐำนควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง
ถนน 

 
4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย  

องคก์รตอ้งท ำกำรพจิำรณำก ำหนด:  
a) ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
b) ควำมตอ้งกำรของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  
c) กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  

บรษิทัจะมกีำรพจิำรณำควำมตอ้งกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยีอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
จะเป็นผูห้ำขอ้มลู และจะทบทวนในกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบรหิำร  ซึง่กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี และควำม
ตอ้งกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยีมดีงันี้ 
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ผูม้สี่วนไดเ้สยี ควำมตอ้งกำร 
ชุมชน ตอ้งกำรใหก้ำรขบัรถอยำ่งปลอดภยั ไมเ่กดิอุบตัเิหตุ ทีก่่อใหเ้กดิ

ควำมเสยีหำย ต่อทรพัยส์นิ กำรบำดเจบ็และสญูเสยีชวีติ 
ลกูคำ้ ตอ้งกำรใหส้่งสนิคำ้ไดท้นัตำมเวลำ และสนิคำ้อยูใ่นสภำพด ีไม่

เสยีหำย 
พนกังำน ตอ้งกำรใหม้อุีปกรณ์ควำมปลอดภยัของยำนพำหนะใหค้รบถว้น 

อยูใ่นสภำพด ีพรอ้มใชง้ำน เกดิควำมปลอดภยั 
ภำครฐั ตอ้งกำรใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎจรำจร ไมเ่กดิอุบตัเิหตุที่

ก่อใหเ้กดิควำมสญูเสยี 
ผูถ้อืหุน้ ตอ้งกำรใหบ้รษิทัมภีำพลกัษณ์ทีด่ ีมผีลประกอบกำรมกี ำไร กำร

ปฏบิตังิำนไมเ่กดิอุบตัเิหตุทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิ
ของบรษิทั 

 
4.3 การพิจารณาก าหนดขอบข่ายระบบการบริหารความปลอดภยัการจราจรทางถนน  

องคก์รตอ้งพจิำรณำก ำหนด ขอบเขตและกำรประยกุตใ์ชร้ะบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยั
กำรจรำจรทำงถนนเพื่อจดัตัง้ขอบขำ่ยของระบบกำรจดักำร  

ในกำรก ำหนดขอบข่ำย องคก์รตอ้งพจิำรณำประเดน็ภำยนอกและภำยใน ตำมบรบิทองคก์ร 
รวมทัง้ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  

ขอบเขตและขอบข่ำย ของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนของบริษัท 
ครอบคลุมกจิกรรมกำรบรกิำรขนส่งและโลจสิตกิ ของบรษิทัตัง้อยู่เลขที ่11/11 หมู่ 11 อ.ปำกเกรด็ จ.
นนทบุร ี

 
4.4 ระบบการบริหารความปลอดภยัการจราจรทางถนน  

เพื่อใหบ้รรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งกำร  รวมถงึกำรท ำใหไ้ดม้ำซึง่สมรรถนะควำมปลอดภยั
กำรจรำจรทำงถนน องคก์รตอ้งจดัท ำ น ำไปปฏบิตั ิธ ำรงรกัษำ และปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่อง ซึง่ระบบกำร
บรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน รวมถงึกระบวนกำรจ ำเป็นและปฏสิมัพนัธข์องกระบวนกำร
นัน้ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนสำกล ISO 39001: 2013  
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5 ความเป็นผูน้ า  
5.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมัน่  

ผูบ้รหิำรสงูสุดขององคก์รคอืกรรมกำรผูจ้ดักำรซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึควำมเป็นผูน้ ำและควำมมุง่มัน่
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนโดยมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดำ้น
ควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนดงัต่อไปนี้ :  

a) มัน่ใจว่ำนโยบำยและวตัถุประสงคด์ำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนไดม้กี ำหนดขึน้ และ
สอดรบักนักบัทศิทำงกลยทุธข์ององคก์ร  

b) มัน่ใจว่ำมกีำรบรูณำกำรขอ้ก ำหนดของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนกบั
กระบวนกำรทำงธุรกจิขององคก์ร 

c) มัน่ใจว่ำมกีำรจดัสรรทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นส ำหรบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง
ถนนอยำ่งเพยีงพอ 

d) น ำเรือ่งกำรขจดักำรเสยีชวีติและกำรบำดเจบ็รุนแรงของกำรจรำจรทำงถนนมำเป็นเป้ำหมำย
ระยะยำว  

e) กำรท ำงำนในกำรเป็นหุน้ส่วนและควำมรว่มมอืกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในกำรพฒันำผลงำนใหก้บั
ระบบกำรจรำจรทำงถนนทีป่ลอดภยัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกำรจดัตัง้ระบบควำม
ปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

f) มัน่ใจว่ำองคก์รตอ้งมแีนวทำงขัน้ตอนเพื่อใหบ้รรลุตำมผลทีต่อ้งกำรของควำมปลอดภยั
กำรจรำจรทำงถนน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและกำรมสี่วนรว่มในระดบัที่
เหมำะสมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดขององคก์ร 

g) จดัล ำดบัควำมส ำคญักำรด ำเนินกำรเชงิกลยุทธแ์ละกำรเลอืกหลกัสตูรเฉพำะของกำร
ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธท์ีต่ ัง้ใจของระบบกำรจดักำรควำม
ปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

h) สื่อสำรใหเ้ขำ้ใจถงึควำมส ำคญัของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนทีม่ ี
ประสทิธผิลและกำรสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจร
ทำงถนน 

i) เป็นผูม้ภีำระรบัผดิชอบต่อประสทิธผิลของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
j) จดัเตรยีมทรพัยำกรในกำรจดัท ำ น ำไปปฏบิตั ิรกัษำไว ้และปรบัปรงุระบบควำมปลอดภยั

กำรจรำจรทำงถนนอยำ่งต่อเนื่อง 
k) มัน่ใจว่ำระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนบรรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งกำร โดยเน้น

ทีผ่ลลพัธข์องระบบกำรจดักำร 
l) ก ำกบัและสนับสนุนบุคลำกรเพื่อใหม้สี่วนสรำ้งระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง

ถนนใหเ้กดิประสทิธผิล  
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m) ส่งเสรมิใหม้กีำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่อง  
n) สนบัสนุนบทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง ใหไ้ดแ้สดงควำมเป็นผูน้ ำและควำมมุง่มัน่ใน

กำรประยกุตใ์ชม้ำตรฐำนดงักล่ำวในงำนทีร่บัผดิชอบ  
 
5.2 นโยบายความปลอดภยัการจราจรทางถนน  

ผูบ้รหิำรสงูสุดตอ้งจดัท ำ นโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน ทีซ่ึง่  
a) เหมำะสมกบัจดุประสงคข์ององคก์ร  
b) เป็นกรอบส ำหรบักำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย  
c) รวมถงึควำมมุง่มัน่ในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  
d) รวมถงึควำมมุง่มัน่ในกำรปรบัปรงุระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง  

บรษิทัมกีำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนเป็นเอกสำรสำรสนเทศ อนุมตัิ
โดยผูบ้รหิำรระดบัสงูสุด มกีำรสื่อสำรนโยบำยภำยในองคก์ร รวมถงึมกีำรเปิดเผยต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีให้
ไดร้บัทรำบ 

บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ดงัต่อไปนี้ 

1. ลดอตัรำกำรบำดเจบ็ และเสยีชวีติจำกกำรเกดิอุบตัเิหตุทำงถนน 
2. ส่งเสรมิกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

 
5.3 บทบาทหน้าท่ี, ความรบัผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีในองคก์ร  

ผูบ้รหิำรสงูสุดตอ้งมัน่ใจว่ำ ควำมรบัผดิชอบและอ ำนำจหน้ำทีส่ ำหรบับทบำทหน้ำทีต่่ำงๆ ไดม้ี
กำรมอบหมำย และสื่อสำรเป็นทีเ่ขำ้ใจในองคก์ร  
บรษิทัก ำหนดควำมรบัผดิชอบและอ ำนำจหน้ำที่ดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนดงันี้ 

1) กรรมกำรผูจ้ดักำร 
- เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุดในกำรก ำหนดและกำรปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
- อนุมตันิโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน คู่มอืควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง

ถนนภำยใตร้ะบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
- สนับสนุนทรพัยำกรที่จ ำเป็นในกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน ซึ่ง

รวมถึง บุคลำกร ทกัษะพเิศษ สิง่อ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลย ีและงบประมำณ
ต่ำงๆ  

- มอบหมำยบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมใหท้ ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำร และปฏบิตังิำนดำ้น
ควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
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2) ผูแ้ทนฝ่ำยบรหิำรดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน (RTS MR) 

- ท ำให้มัน่ใจว่ำระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนขององค์กร มกีำร
จดัตัง้และน ำไปปฏบิตัไิวโ้ดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ISO 39001  

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สมรรถนะของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจร
ทำงถนนและสมรรถนะดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน รวมถงึขอ้เสนอแนะเพื่อ
กำรปรบัปรุงต่อผู้บรหิำรสูงสุด เพื่อใช้ส ำหรบักำรทบทวนระบบกำรจดักำรด้ำนควำม
ปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

- ดูแลกำรปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน 
ตลอดจนขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้กบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

- ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรทำงด้ำนควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนแก่
บุคลำกรภำยในองคก์ร 

- ประสำนงำนกบับุคคลภำยนอกในเรื่องระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง
ถนนขององคก์ร 

 
3) คณะกรรมกำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

- ตรวจสอบระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนขององค์กรในที่ประชุม
กำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร 

- รว่มกนัตดัสนิใจกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนขององคก์ร 
- น ำวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์รไปด ำเนินกำรตำมทีไ่ดม้อบหมำย 
- เผยแพรร่ะบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนขององคก์รสู่พนกังำน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนแก่

คณะกรรมกำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน ผู้แทนฝ่ำยบรหิำร และผู้บ รหิำร
ระดบัสงู 

 
4) ผูจ้ดักำรแผนก 

- ด ำเนินงำนตำมแผนและสนบัสนุนใหก้จิกรรมทีส่อดคลอ้งกบันโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง
ถนน และระบบกำรบริหำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนประสบผลส ำเร็จ โดยเป็นผู้
ประสำนงำนในหน่วยงำน 

- ควบคุมดแูล และใหค้ ำแนะน ำในสงักดัน ำนโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนไปปฏบิตั ิ
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5) พนกังำนและผูร้บัเหมำภำยในองคก์ร 
- ปฎบิตัติำมนโยบำย กฎระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนทีไ่ดก้ ำหนดขึน้ 
- รบัผดิชอบกำรน ำวตัถุประสงคค์วำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนไปปฏบิตั ิ 
- ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อกำรปรบัปรงุดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
6 การวางแผน  
6.1 ทัว่ไป 

องคก์รตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนที่ทบทวนสมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนในปัจจบุนั
ทีเ่ป็นตวัก ำหนดควำมเสีย่งและโอกำส เลอืกปัจจยัดำ้นสมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
วเิครำะหส์ิง่ทีจ่ะประสบควำมส ำเรจ็ในช่วงเวลำและก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย ทีเ่หมำะสม รวมทัง้
วำงแผนทีจ่ะบรรลุผล 
 
6.2 การปฏิบติัการเพ่ือด าเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส  

เมือ่ท ำกำรวำงแผนส ำหรบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน, องคก์รตอ้ง
พจิำรณำประเดน็ทีอ่้ำงองิจำกบรบิทองคก์ร  ขอ้ก ำหนดอำ้งองิจำกควำมตอ้งกำร ของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
และพจิำรณำควำมเสีย่งและโอกำส ทีจ่ ำเป็นตอ้งระบุเพื่อ  

- รบัประกนัว่ำระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน สำมำรถบรรลุผลสมัฤทธิ ์
ทีต่อ้งกำร  

- ป้องกนั, หรอื ลด , ผลกระทบดำ้นลบ,รวมถงึสภำวะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน
ภำยนอกทีอ่ำจเกดิมผีลกบัองคก์ร  

- บรรลุผลกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่อง  
องคก์รตอ้งวำงแผน ส ำหรบั  

- ควำมเสีย่งและโอกำสทีจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรด ำเนินกำร  
- บรูณำกำรและด ำเนินกำรสิง่เหล่ำนี้เขำ้ไปในกระบวนกำรของระบบกำรบรหิำรควำม

ปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
- ประเมนิประสทิธผิลของสิง่ทีไ่ดด้ ำเนินกำร 

 
6.3 ปัจจยัด้านสมรรถนะความปลอดภยัการจราจรทางถนน (RTS performance factors) 

องคก์รตอ้งก ำหนดปัจจยัดำ้นสมรรถนะของควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนจำกรำยกำร
ปัจจยัสมัผสัควำมเสีย่ง ปัจจยัผลลพัธค์วำมปลอดภยัขัน้สุดทำ้ย และปัจจยัผลลพัธค์วำมปลอดภยัขัน้
กลำง ขึน้อยูก่บับรบิทองคก์รและ ควำมเสีย่ง โอกำสทีไ่ดม้กีำรพจิำรณำ 
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a) ปัจจยัเสีย่งของกำรสมัผสั 
- ระยะทำงทีเ่ดนิทำงและปรมิำณกำรจรำจรบนถนนรวมทัง้ยำนพำหนะและประเภท

ของผูใ้ชถ้นนไมว่่ำจะไดร้บัอทิธพิลหรอืไมไ่ดร้บัอทิธพิลจำกองคก์ร 
- ปรมิำณของสนิคำ้และ / หรอืบรกิำรขององคก์ร 

b) ปัจจยัผลลพัธค์วำมปลอดภยัขัน้สุดทำ้ย เช่น จ ำนวนผูเ้สยีชวีติหรอืบำดเจบ็รนุแรง 
c) ปัจจยัผลลพัธค์วำมปลอดภยัขัน้กลำง  

- กำรออกแบบถนนและควำมเรว็ทีป่ลอดภยั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรพจิำรณำพืน้ที่
ดำ้นขำ้งและกำรออกแบบทำงแยก 

- กำรใชง้ำนถนนทีเ่หมำะสม ขึน้อยูก่บัประเภทของยำนพำหนะ ผูใ้ชง้ำน ประเภท
ของสนิคำ้บรรทุก และอุปกรณ์ 

- กำรใชอุ้ปกรณ์ควำมปลอดภยัส่วนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เขม็ขดันิรภยั เกำ้อี้
นิรภยัส ำหรบัเดก็ หมวกนิรภยัของรถจกัรยำน และรถจกัรยำนยนต ์ 

- กำรใชค้วำมเรว็ในกำรขบัขีป่ลอดภยั โดยพจิำรณำประเภทของยำนพำหนะ 
กำรจรำจร และสภำพอำกำศ 

- สมรรถภำพทำงกำยของคนขบั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมเหนื่อยลำ้ ควำมวุ่นวำยใจ 
แอลกอฮอล ์และยำเสพตดิ 

- กำรวำงแผนกำรเดนิทำงอย่ำงปลอดภยั พจิำรณำถงึควำมจ ำเป็นในกำรเดนิทำง 
จ ำนวนและรปูแบบของกำรเดนิทำง กำรเลอืกเสน้ทำง ยำนพำหนะ และคนขบัรถ 

- ควำมปลอดภยัของยำนพำหนะ โดยเฉพำะกำรพจิำรณำคุม้ครองป้องกนัผูใ้ชถ้นน 
หลกีเลีย่งอุบตัเิหตุของกำรจรำจรบนถนน ควำมสำมำรถของน ้ำหนกับรรทุก และ
กำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรบรรทุกสนิคำ้บนยำนพำหนะ 

- กำรอนุมตัผิูข้บัขีท่ีเ่หมำะสมกบัประเภทของยำนพำหนะทีจ่ะขบัขี่ 
- กำรก ำจดัยำนพำหนะและคนขบัรถทีไ่มเ่หมำะสมจำกเครอืขำ่ยทำงถนน 
- กำรตอบสนองภำยหลงักำรเกดิอุบตัเิหตุและปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ กำรเตรยีม

ควำมพรอ้มในกรณฉุีกเฉินกำรฟ้ืนคนืสู่สภำพปกต ิและกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
ภำยหลงักำรเกดิอุบตัเิหตุ 

 
องคก์รตอ้งพฒันำปัจจยัดำ้นสมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน เพิม่เตมิเมื่อ

พบว่ำประสมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน ดงักล่ำวมคีวำมสมัพนัธก์นัไมเ่พยีงพอ 
ซึง่พฒันำไดโ้ดยสบืสวนอุบตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้จำกกำรจรำจรทำงถนน และพจิำรณำขอ้บกพรอ่งที่
เกดิขึน้ 
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องคก์รตอ้งระบุองคป์ระกอบและเกณฑร์ำยละเอยีดทีเ่หมำะสมในกำรตรวจตดิตำมและ
วดัผล วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน ซึง่องคก์รตอ้งมกีำร
จดัท ำขอ้มลูสำรสนเทศเหล่ำนี้ และท ำใหท้นัสมยั 

 
6.4 วตัถปุระสงคด้์านความปลอดภยัการจราจรทางถนน และการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ  

องคก์รตอ้งจดัท ำวตัถุประสงคด์ำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนตำมสำยงำนและระดบั 
โดยวตัถุประสงคด์ำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนตอ้ง  
a) สอดคลอ้งกบันโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
b) สำมำรถวดัได ้(หำกเป็นไปได)้  
c) ค ำนึงถงึขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
d) ไดร้บักำรเฝ้ำระวงั  
e) ไดร้บักำรสื่อสำร  
f) ไดร้บักำรปรบัปรงุตำมควำมเหมำะสม  

เมือ่มกีำรจดัตัง้และทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย กำรจรำจรทำงถนน ตอ้งค ำนึงถงึควำม
เสีย่งและโอกำส ปัจจยัดำ้นประสทิธภิำพควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน เทคโนโลย ีควำมตอ้งกำร
ทำงธุรกจิและมมุมองของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

เมือ่วำงแผนวธิกีำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน, องคก์รตอ้ง
ก ำหนด  
a) อะไรทีจ่ะท ำ  
b) ทรพัยำกรอะไรทีต่อ้งกำร  
c) ใครเป็นคนรบัผดิชอบ  
d) ก ำหนดระยะเวลำแลว้เสรจ็  
e) วธิกีำรประเมนิผล  

แผนงำนตอ้งมกีำรจดัท ำเป็นเอกสำรสำรสนเทศและมกีำรทบทวนตำมควำมเหมำะสม 
 
7 สนับสนุน  
7.1 ความร่วมมือ 
 องคก์รตอ้งประสำนงำนตำมสำยงำนและระดบัขององคก์ร (รวมถงึกำรมสี่วนรว่มของพนกังำน
ทัว่ไป) และผูม้สี่วนไดเ้สยีทีจ่ะตระหนกัถงึผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรกระท ำของตนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน มนัจะท ำใหแ้น่ใจว่ำมกีำรใหค้ ำปรกึษำทัง้ภำยในและภำยนอกที่
เหมำะสมและกำรประสำนงำนของกจิกรรมทีอ่อกแบบมำเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของ
ควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
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7.2 ทรพัยากร  
องคก์รตอ้งพจิำรณำก ำหนดและใหท้รพัยำกรทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำ, กำรน ำไปปฏบิตั,ิ ธ ำรง

รกัษำ และปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่องซึง่ระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
 
7.3 ความสามารถ  

องคก์รตอ้ง  
a) ก ำหนดควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นส ำหรบับุคลำกรทีท่ ำงำนภำยใตก้ำรควบคุม ทีซ่ึง่มผีลต่อสมรรถนะ

ดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
b) ท ำใหม้ัน่ใจว่ำบุคลำกรเหล่ำนี้มคีวำมสำมำรถ บนพืน้ฐำน กำรศกึษำ, กำรฝึกอบรม หรอื

ประสบกำรณ์  
c) เมือ่สำมำรถประยกุตใ์ชไ้ด,้ ด ำเนินกจิกรรมเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็น, และประเมนิ

ประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระท ำ 
d) เกบ็รกัษำเอกสำรสำรสนเทศทีเ่หมำะสมเพื่อเป็นหลกัฐำนของควำมสำมำรถ  
 
7.4 ความตระหนัก  

องคก์รตอ้งท ำใหม้ัน่ใจว่ำบุคลำกรทีท่ ำงำนภำยใตก้ำรควบคุมขององคก์รมคีวำมตระหนกัถงึ  
a) นโยบำยควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
b) กำรมสี่วนรว่มของเขำ ต่อประสทิธผิลของระบบของกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน, 

รวมถงึประโยชน์ของกำรไดม้ำซึง่สมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
c) ผลกระทบของกำรไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง

ถนน  
d) ขอ้มลูและกำรเรยีนรูเ้กี่ยวกบักำรเกดิอุบตัเิหตุกำรจรำจรบนถนนทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ ำคญัทีม่ปีระสบกำรณ์
โดยองคก์ร 
 
7.5 การส่ือสาร  

องคก์รตอ้งก ำหนดควำมจ ำเป็น ส ำหรบักำรสื่อภำยในและภำยนอกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบบรหิำร
ควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
a) อะไรทีจ่ะสื่อสำร  
b) สื่อสำรเมือ่ไหร ่ 
c) สื่อสำรกบัใคร   
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องคก์รตอ้งจดัท ำ น ำไปปฏบิตัแิละรกัษำไวซ้ึง่กระบวนกำรสื่อสำร โดยพจิำรณำระดบัและหน้ำที่
ต่ำงๆ ขององคก์ร และผูม้สี่วนไดเ้สยี องคก์รตอ้งสนบัสนุนกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่องของสมรรถนะ
ควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน โดยมสี่วนรว่มและส่งเสรมิในกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภำยในและ
ภำยนอกตำมควำมเหมำะสม จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมุง่เน้นในระยะยำวถงึผลลพัธข์องควำมปลอดภยั
กำรจรำจรทำงถนน และวธิกีำรทีส่ำมำรถท ำใหส้ ำเรจ็ได ้
 
7.6 เอกสารสารสนเทศ  
7.6.1 ทัว่ไป  

ระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนขององคก์รตอ้งรวมถงึ  
a) เอกสำรสำรสนเทศทีก่ ำหนดโดยมำตรฐำนนำนำชำตนิี้  
b) เอกสำรสำรสนเทศทีพ่จิำรณำโดยองคก์รว่ำจ ำเป็นส ำหรบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจร
ทำงถนนทีม่ปีระสทิธผิล  
 
7.6.2 การจดัท าและท าให้ทนัสมยั  

เมือ่ท ำกำรจดัท ำและท ำกำรปรบัปรงุขอ้มลูเอกสำร, องคก์รตอ้งมัน่ใจถงึควำมเหมำะสม  
a) กำรชีบ้่ง และค ำอธบิำย (เช่น ชื่อเอกสำร วนัที ่ผูก้ ำหนด หรอืหมำยเลขอำ้งองิ)  
b) รปูแบบ (เช่น ภำษำ รุ่นซอฟทแ์วร ์กรำฟิก) และสื่อ (เช่น กระดำษ อเิลก็ทรอนิกส)์  
c) ทบทวนและอนุมตัติำมควำมเหมำะสมและเพยีงพอ  
 
7.6.3 การควบคมุเอกสารสารสนเทศ  

เอกสำรสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นโดยระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน และโดย
มำตรฐำน ISO 39001: 2013 ตอ้งไดร้บักำรควบคุมเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ  
a) มพีรอ้ม และเหมำะส ำหรบักำรใชง้ำน, ทีไ่หนและเมือ่ไหร ่เมือ่จ ำเป็น  
b) ไดร้บักำรป้องกนัอยำ่งพอเพยีง (เช่น กำรสญูเสยีควำมลบั, น ำไปใชอ้ยำ่งไมเ่หมำะสม หรอืขำด
ควำมสมบรูณ์)  

ส ำหรบักำรควบคุมเอกสำรสำรสนเทศ, องคก์รตอ้งด ำเนินกำรกบักจิกรรมต่อไปนี้, ทีป่ฏบิตัไิด ้ 
- กำรแจกจ่ำย, กำรเขำ้ถงึ,กำรเรยีกหำ และกำรใช ้ 
- กำรจดัเกบ็และกำรเกบ็รกัษำ, รวมถงึกำรเกบ็รกัษำใหอ่้ำนออกไดช้ดัเจน  
- ควบคุมกำรเปลีย่นแปลง (เช่น ควบคุมเวอรช์นั)  
- ระยะเวลำจดัเกบ็ และกำรก ำจดั  
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เอกสำรสำรสนเทศจำกภำยนอกทีก่ ำหนดโดยองคก์รว่ำ จ ำเป็นส ำหรบักำรวำงแผนและกำร
ด ำเนินงำนของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนตอ้งไดร้บักำรชีบ้่ง, ตำมควำม
เหมำะสม, และควบคุม  

ระเบยีบปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ กำรควบคุมเอกสำรสำรสนเทศ 
 
8 การด าเนินการ  
8.1 การวางแผนและการควบคมุการด าเนินการ  

องคก์รตอ้งก ำหนด วำงแผน น ำไปปฏบิตั ิและควบคุม กระบวนกำรทีจ่ ำเป็นใหบ้รรลุขอ้ก ำหนด
ระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน, และกำรก ำหนดปัจจยัดำ้นสมรรถนะควำม
ปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน และวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย โดย 

- จดัท ำเกณฑก์ำรปฏบิตังิำนส ำหรบักระบวนกำร  
- ท ำกำรควบคุมกระบวนกำร, ตำมเกณฑก์ำรปฏบิตังิำน  
- จดัเกบ็เอกสำรสำรสนเทศ 

องคก์รตอ้งควบคุมกำรเปลีย่นแปลงตำมแผน และกำรทบทวนผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงที่
ไมไ่ดต้ัง้ใจ, กระท ำกจิกรรมเพื่อลดผลขำ้งเคยีงดำ้นลบใด ๆ, ตำมควำมจ ำเป็น.  
องคก์รตอ้งท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรใหห้น่วยงำนอื่นด ำเนินกำรแทน ไดร้บักำรควบคุม 
 
8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตฉุุกเฉิน  

องคก์รตอ้งตอบสนองต่อกำรเสยีชวีติทีเ่กดิขึน้ และอุบตัเิหตุร้ำยแรงทีเ่กดิจำกกำรจรำจรทำง
ถนน หรอือุบตักิำรณ์กำรจรำจรทำงถนนทีอ่งคก์รมสี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัและบรรเทำผลกระทบที่
เกดิขึน้กบัควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

องคก์รตอ้งทบทวนเป็นระยะ ๆ และในกรณทีีจ่ ำเป็นทบทวนกำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำร
เสยีชวีติทีเ่กดิขึน้จรงิและไดร้บับำดเจบ็รุนแรงทีเ่กดิจำกกำรเกดิปัญหำกำรจรำจรบนถนนหรอืโดยกำร
เกดิอุบตัเิหตุกำรจรำจรบนถนนอื่น ๆ ทีอ่งคก์รทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและขัน้ตอนกำรตอบสนองโดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่หลงัจำกทีเ่กดิขึน้ดงักล่ำวของกำรเสยีชวีติและ ไดร้บับำดเจบ็สำหสั 

องคก์รตอ้งทดสอบแผนกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นระยะๆ ,หำกเป็นไปได ้
ระเบยีบปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ แผนฉุกเฉิน 
9 การประเมินสมรรถนะ  
9.1 การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห ์และการประเมิน  

องคก์รตอ้งเฝ้ำระวงั วดั วเิครำะห ์และประเมนิสมรรถนะดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำง
ถนน  
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องคก์รตอ้งก ำหนด  
a) สิง่ทีจ่ ำเป็นตอ้งวดัและเฝ้ำระวงั  
b) วธิกีำรส ำหรบักำรเฝ้ำระวงั กำรวดั กำรวเิครำะห ์และกำรประเมนิ, ทีส่ำมำรถปฏบิตัไิด,้ เพื่อใหม้ัน่ใจ

ถงึควำมถูกตอ้งของผลลพัธ ์ 
c) เมือ่ใดทีต่อ้งด ำเนินกำรวดัและเฝ้ำระวงั  
d) เมือ่ใดทีผ่ลกำรเฝ้ำระวงัและกำรวดัตอ้งไดร้บักำรวเิครำะหแ์ละกำรประเมนิผล  

องคก์รตอ้งเกบ็รกัษำขอ้มลูสำรสนเทศทีเ่หมำะสมเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรกำรเฝ้ำระวงั  
องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน และประสทิธผิลของระบบ

กำรจดักำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 
องคก์รตอ้งจดัท ำ น ำไปปฏบิตัแิละคงรกัษำไวซ้ึง่กระบวนกำรในกำรประเมนิควำมสอดคลอ้ง

เป็นระยะๆ กบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ดำ้นควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
องคก์ร 
 
9.2 ความผิดพลาดของการจราจรทางถนนและการสอบสวนอบุติัการณ์ท่ีเกิดขึ้นกบัการจราจร
ทางถนนอ่ืน ๆ (Road traffic crash and other road traffic incident investigation) 

องคก์รตอ้งจดัท ำ น ำไปปฏบิตัแิละคงรกัษำไวซ้ึง่ระเบยีบปฏบิตังิำนในกำรบนัทกึ กำรสอบสวน 
วเิครำะหค์วำมผดิพลำดของกำรจรำจรทำงถนนและอุบตักิำรณ์อื่นๆ ซึง่มสี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืมแีนวโน้ม
ทีจ่ะน ำไปสู่กำรเสยีชวีติ และบำดเจบ็รนุแรงต่อผูใ้ชถ้นน เพื่อทีจ่ะ 

a) พจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ำมำรถควบคุมไดห้รอืมอีทิธพิล 
b) ระบุควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
c) ระบุโอกำสส ำหรบัมำตรกำรป้องกนัควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

กำรสอบสวนตอ้งด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 
ผลของควำมผดิพลำดของกำรจรำจรทำงถนนและกำรสอบสวนอุบตักิำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ตอ้ง
จดัท ำเป็นเอกสำรและคงรกัษำไว ้

ระเบยีบปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ กำรสอบสวนอุบตักิำรณ์ กำรจรำจรทำงถนน 
 
9.3 การตรวจประเมินภายใน  

องคก์รตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน ตำมช่วงเวลำทีว่ำงแผนไวเ้พื่อใหส้ำรสนเทศของระบบ
กำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนว่ำ:  
a) สอดคลอ้งต่อ  

1) ขอ้ก ำหนดขององคก์รส ำหรบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
2) ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ISO 39001: 2013  
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b) มกีำรน ำไปปฏบิตัแิละธ ำรงรกัษำอย่ำงมปีระสทิธผิล องคก์รตอ้ง 
1) วำงแผน จดัท ำ น ำไปปฏบิตัแิละคงรกัษำไวซ้ึง่โปรแกรมกำรตรวจตดิตำมภำยใน, รวมถงึ 
ควำมถี,่ วธิกีำร, ควำมรบัผดิชอบ, ขอ้ก ำหนดกำรวำงแผน และกำรรำยงำนกำรตรวจประเมนิ
ภำยใน โปรแกรมกำรตรวจประเมนิภำยใน , องคก์รตอ้งค ำนึงถงึควำมส ำคญัของกระบวนกำรที่
เกีย่วขอ้งกบัควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน, กำรเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อองคก์ร และผลของ
กำรตรวจประเมนิก่อนหน้ำนี้ 
2) ระบุหลกัเกณฑก์ำรตรวจประเมนิและขอบข่ำยกำรตรวจประเมนิแต่ละครัง้  
3) เลอืกผูต้รวจประเมนิ และท ำกำรตรวจประเมนิเพื่อใหแ้น่ใจกระบวนกำรตรวจประเมนิมคีวำม
ควำมเทีย่งธรรมและไมเ่อนเอยีง  
4) ท ำใหแ้น่ใจว่ำผลกำรตรวจประเมนิไดร้ำยงำนสู่ระดบัจดักำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระเบยีบปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ กำรตรวจตดิตำมภำยใน 

 
9.4 การทบทวนฝ่ายบริหาร  

ผูบ้รหิำรระดบัสงูตอ้งท ำกำรทบทวนระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนของ
องคก์รอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจกำรเหมำะสมอยำ่งต่อเนื่อง, ควำมเพยีงพอ และกำรมี
ประสทิธผิล  
กำรทบทวนฝ่ำยบรหิำร ตอ้งพจิำรณำถงึ  
a) สถำนะของกำรด ำเนินกำรจำกทบทวนก่อนหน้ำ  
b) กำรเปลีย่นแปลงของประเดน็ภำยในและภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยั
กำรจรำจรทำงถนน  
c) สำรสนเทศดำ้นสมรรถนะควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนขององคก์ร, รวมทัง้แนวโน้ม  

1) สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและด ำเนินกำรแกไ้ข  
2) ผลกำรเฝ้ำระวงั กำรวดั และกำรประเมนิผลลพัธ ์รวมทัง้ขอบเขตทีว่ตัถุประสงคด์ำ้นควำม

ปลอดภยักำรจรำจรทำงถนนไดบ้รรลุ 
3) ผลกำรตรวจประเมนิ และผลกำรประเมนิควำมสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีต่อ้ง

ปฏบิตัติำม   
d) โอกำสส ำหรบักำรปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่อง รวมถงึกำรพจิำรณำเทคโนโลยใีหม่ๆ  
e) กำรสื่อสำรกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี, รวมถงึค ำรอ้งเรยีน  
f)  ควำมผดิพลำดของกำรจรำจรบนถนนและกำรตรวจสอบเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้กบักำรจรำจรบน    ถนน
อื่น ๆ 
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ผลลพัธข์องกำรทบทวนฝ่ำยบรหิำรตอ้งรวมถงึ กำรตดัสนิใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโอกำสกำรปรบัปรงุ
อยำ่งต่อเนื่อง กำรบรรลุผลของควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน และกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัควำม
จ ำเป็นใดๆ ในกำรเปลีย่นแปลงระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

องคก์รตอ้งเกบ็รกัษำเอกสำรสำรสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐำนของผลลพัธจ์ำกกำรทบทวนฝ่ำยบรหิำร  
 
10 การปรบัปรงุ  

องคก์รตอ้งพจิำรณำก ำหนดโอกำสส ำหรบักำรปรบัปรงุ และด ำเนินกจิกรรมทีจ่ ำเป็นเพื่อให้
บรรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งกำรของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน 

 
10.1 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกิจกรรมการแก้ไข  

เมือ่เกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน องคก์รตอ้ง  
a) ตอบสนองต่อสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด และ, เท่ำทีส่ำมำรถได ้ 

1) ท ำกจิกรรมเพื่อควบคุมและแกไ้ข  
2) ด ำเนินกำรกบัผลทีต่ำมมำ 

b) ประเมนิควำมจ ำเป็นส ำหรบักจิกรรมเพื่อก ำจดัสำเหตุของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด, เพื่อไมใ่ห้
เกดิขึน้ซ ้ำ หรอืเกดิขึน้ทีอ่ื่น ๆ, โดย  

1) ทบทวนสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  
2) พจิำรณำสำเหตุของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  
3) พจิำรณำว่ำมสีิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีค่ลำ้ยคลงึกนัอยู,่ หรอือำจมโีอกำสเกดิ  

c) ด ำเนินกำรแกไ้ขทีจ่ ำเป็น  
d) ทบทวนประสทิธผิลของกำรด ำเนินกำรแกไ้ขทีไ่ดก้ระท ำ  
e) ท ำกำรเปลีย่นแปลงระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน, ถำ้จ ำเป็น  

กำรด ำเนินกำรแกไ้ขตอ้งเหมำะสมกบัผลกระทบของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กดิ  
องคก์รตอ้งเกบ็รกัษำเอกสำรสำรสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐำนของ  

- ลกัษณะของสิง่ทไีมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและกำรด ำเนินกำรใด ๆ ต่อมำ  
- ผลของกำรด ำเนินกำรแกไ้ขใดๆ  

ระเบยีบปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่  กำรแกไ้ขและป้องกนัสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
 
10.2 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  

องคก์รตอ้งปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่องของควำมเหมำะสม, เพยีงพอ, และประสทิธผิลของระบบกำร
บรหิำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน  
 


