
 

แนวทางการตรวจประเมิน เกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ระดับ 2 ระดับก้าวหน้า                                                    หน้า 1/31 
Rev.1 ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2563 

ร่าง แนวทางการตรวจประเมิน เกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน   
ระดับ 2 : ระดับก้าวหน้า 

 

ข้อก าหนด 4  บริบทองค์กร  

                 องค์กรต้องท าความเข้าใจองค์กรและบริบทของความปลอดภัยด้านจราจรทางถนนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาพิจาณาผลกระทบขององค์กรต่อความ

ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน  มีการระบุกระบวนการ กิจกรรม และหน่วยงานภายใต้บริบทขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย

การจราจรทางถนน และท าความเข้าใจถึงข้อก าหนดต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในส่วนของความต้องการ ความคาดหวัง และข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง

เพ่ือน าไปประสาน ปรึกษาหารือ และปฏิบัติให้สอดคล้อง 

ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
1.4 องค์กรต้องระบุประเด็นภายในและภายนอกที่

เกี่ยวขอ้งกับจุดประสงค์ขององค์กรและส่งผล
กระทบต่อการบรรลุผลลัพธ์ด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน  
 

 องค์กรต้องระบุจุดประสงค์องค์กร โดยจุดประสงค์
อาจอยู่ในรูปของวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายขององค์กร 
 องค์กรต้องระบุประเด็นภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

หมายเหตุ 1.บริบทด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน
สามารถอธิบายโดยความสัมพันธ์ที่องค์กรมีต่อ 4 องค์ 
ประกอบ ได้แก่ ถนน ยานพาหนะบนท้องถนน การใช้ถนน
และยานพาหนะ และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การดูแล
บาดแผลและการฟื้นฟู  โดยองค์ประกอบเหล่านี้สามารถ
ถูกควบคุมและ/หรือมีอิทธิพลจากองค์กรที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในท้ายที่สุด 

 

 มีเอกสาร/หลักฐานแสดงถึ งการระบุ

เกี่ยวกับจุดประสงค์องค์กร  

 มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลประเด็น

ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุผลัพธ์

ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน จาก

แหล่งต่างๆ ที่น่าเช่ือถือ เพียงพอ ส าหรับน ามา 

ใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการด าเนิน 

การต่างๆ 

 มีหลักฐานที่แสดงข้อมูลประเด็นภายใน

และภายนอกที่ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลัพธ์ด้าน

ความปลอดภัยการจราจรทางถนน รวมถึง

สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 เอกสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
ขององค์กร 
 หลักฐานการรวบรวม สรุปประเด็น
ภายในและภายนอก 
 หลักฐานการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็น
ภายในและภายนอกให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 หลักฐานที่แสดงถึงการน าประเด็น
ภายในและภายนอกไปใช้ในการตัดสินใจ 
เช่น รายงานการประชุม โครงการหรือ
แผนงานต่างๆ เป็นต้น 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
            2.ประเด็นภายใน อาจพิจารณาจากจุดอ่อน จุด
แข็งภายในองค์กรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน เช่น พนักงาน ยานพาหนะ เอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
เป็นต้น ซ่ึงสามารถน ามาใช้สร้างความตระหนักของการ
เกิดเหตุการณ์เกือบอุบัติเหตุ (Near-missed) หรือการ
เบี่ยงเบนไปจากเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนด 
           3.ประเด็นภายนอก อาจพิจารณาจากโอกาส 
และอุปสรรค ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน เช่น สภาพถนน นโยบายภาครัฐ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เป็นต้น ซ่ึงสามารถน ามาใช้สร้างความตระหนัก
ของการเกิดอุบัติการณ์ชนกันบนถนน หรือได้รับข้อ
ร้องเรียนจากหน่วยงานบุคคลที่สาม    

 ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นทั้ง

ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 มีหลักฐานที่แสดงถึงการน าประเด็นภายใน
และภายนอกไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น รายงาน
การประชุม โครงการหรือแผนงานต่างๆ            
เป็นต้น 

4.2 องค์กรต้องระบุบทบาทขององค์กรในระบบ
การจราจรทางถนน 

 องค์กรต้องระบุบทบาทขององค์กรในระบบการ 
จราจรทางถนน เพื่อน ามาพิจารณาถึงผลกระทบของ
องค์กรต่อความปลอดภัย โดยอาจระบุในนโยบาย คู่มือ
การจัดการ คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ขององค์กรขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กร เช่น  
- การใช้ระบบการจราจรทางถนน 
- การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ที่ด าเนินการโดยองค์กร
เองหรือว่าจ้าง 

- การเป็นผู้ก่อให้เกิดการจราจร เช่น ห้างสรรพสินค้า 
สถานศึกษา สถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น 

 มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึง 
บทบาทขององค์กรในระบบการจราจรทางถนน  

 

 นโยบาย คู่มือการจัดการ คู่มือขั้นตอน
การด าเนินงานของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
- การขนส่งสินค้าและบริการ เช่น บริการขนส่ง การ
วางแผนจัดการ ออกแบบและบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน หน่วยงานฉุกเฉิน และผู้บังคับใช้กฎหมาย   
เป็นต้น 

4.3 องค์กรต้องระบุกระบวนการ กิจกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์กรซ่ึงมีผล 
กระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 องค์กรต้องระบุกระบวนการ กิจกรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวเนื่องกันขององค์กรซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ภายใต้บทบาทขององค์กรในระบบ
การจราจรทางถนน โดยอาจก าหนดในคู่มือการจัดการ 
คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน หรือก าหนดเป็นผังกระบวน 
การทางธุรกิจ (Business Process Flow) 

หมายเหตุ  กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนขององค์กรขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กร
ตามข้อ 4.1 และ 4.2  โดยสามารถระบุครอบคลุมถึง
ประเภทสินค้าและบริการ สถานที่ตั้ ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบในระบบการจราจรทางถนน เป็นต้น 

  มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึง
กระบวนการ กิจกรรมและหน่วยงานของ
องค์กรซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนน  
 

 คู่มื อการจัดการ คู่มือขั้ นตอนการ
ด า เนินงาน ผังกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Flow) ที่แสดงกระบวน 
การ กิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกัน
ขององค์กรซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 

4.4    องค์กรต้องระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่านั้น 

 องค์กรต้องระบุถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรในด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และ
ข้อก าหนดที่องค์กรต้องรับไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
สาหัส 

หมายเหตุ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า 
ผู้รับจ้างช่วง ผู้ถือหุ้น หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกกฎหมาย 
ผู้ใช้ถนน เป็นต้น 
 

 มีกระบวนการหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรในด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการลด
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส 
 ทวนสอบความครบถ้วนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 
 
 

 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 

  องค์กรต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ได้ระบุไว้  และข้อก าหนดที่องค์กรต้องรับไป
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ  การได้มาซ่ึงข้อก าหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรได้ระบุไว้ เช่น การประชุมร่วมกัน 
การท าบันทึกข้อตกลงร่วม ข้อก าหนดของลูกค้าหรือ
บริษัทแม่ เป็นต้น 

 มีกระบวนการได้มาซ่ึงข้อก าหนดของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรระบุไว้  
 มีหลักฐานแสดงข้อก าหนดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรได้ระบุไว้ 

 รายงานการประชุม บันทึกข้อตกลง
ร่วมระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อก าหนดของลูกค้า 

4.5 องค์กรต้องก าหนดกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนภายใต้ขอบเขตการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร 
 

 องค์กรต้องชี้บ่ง เข้าถึง น าไปปฏิบัติ และมีการ
พิจารณากฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ เมื่อมีการด าเนิน 
การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
โดยอาจจัดท าเป็นทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
ที่ระบุชื่อกฎหมายฯ และสถานะการประกาศใช้ และสรุป
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ต้องน าไปปฏิบัติ 
 ต้องมั่นใจว่ากฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยว 
ข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่รวบรวมไว้ มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง 
 องค์กรต้องติดตามและทบทวนกฎหมายและข้อ 
ก าหนดอื่นๆ ที่ท าให้มั่นใจว่ามีความเป็นปัจจุบัน และทัน
กับการเปลี่ยนแปลง เช่น ติดตามในประกาศราชกิจจา
นุเบกษา หรือการสมัครสมาชิกกับหน่วยงานที่ดูแลติดตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย  
 
 
 
 

 มีกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนิน 
งานในการชี้บ่ง เข้าถึง น าไปปฏิบัติ และมีการ
พิจารณากฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ เมื่อมี
การด าเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 

 มีหลักฐานของการชี้บ่งกฎหมาย และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น 
ทะเบียนกฎหมาย  

 มีหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามและ
ทบทวน กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่ท าให้
มั่นใจว่ามีความเป็นปัจจุบัน และทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการ
ชี้บ่ง เข้าถึง และทบทวนกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 ทะเบียนกฎหมายฯ ที่เป็นปัจจุบัน 
และสรุปสาระส าค ญ 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
หมายเหตุ  ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราช 
บัญญัติ การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
รถยนต ์พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ การขนส่ง พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ .ศ . 2535 และ พระราช 
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

4.6 องค์กรต้องสื่อสารให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
ยังผลลัพธ์ที่ต้องการของการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 

 องค์กรต้องสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการ              
จราจรทางถนนที่รวบรวมไว้ โดยอาจสรุปไว้ในทะเบียน        
กฎหมายฯ สื่อสารไปยังพนักงาน ผู้ รับ เหมา และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และน าไปปฏิบัติให้สอดคล้อง 
 

 มีหลักฐานของการชี้บ่งกฎหมาย และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ
สรุปสาระส าคัญที่องค์กรต้องน าไปปฏิบัติให้
สอดคล้อง รวมถึงมีการสื่อสารผู้เกี่ยวข้อง  
 มีหลักฐานที่แสดงถึงการน าข้อก าหนด 
กฎหมาย ไปปฏิบัติ 

 ทะเบียนกฎหมายฯ ที่ เป็นปัจจุบัน 
และสรุปสาระส าค ญ 
 แผน/ช่องทางการสื่อสาร และหลักฐาน 
การสื่อสารข้อก าหนดกฎหมาย 
 หลักฐานการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
กฎหมาย 

4.7 องค์กรต้องก าหนดขอบข่ายการประยุกต์ใช้
ของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนไว้เป็นเอกสาร 

  องค์กรต้องก าหนดขอบข่ายของการน าระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนไปประยุกต์ใชใ้น
องค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงอาจน าไปประยุกต์ทั้ง
องค์กรหรือบางส่วนงานก็ได้ เช่น ระบุในคู่มือการจัดการ 
นโยบาย หรือเอกสารในระบบการจัดการ เป็นต้น 

หมายเหตุ  ขอบข่ายสามารถระบุครอบคลุมถึงประเภท
สินค้าและบริการ สถานที่ตั้ง เป็นต้น ซ่ึงควรเป็นขอบเขต
ที่ได้รับหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

 มีการก าหนดขอบข่ายของการน าระบบ
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 

 เอกสารระบุขอบข่ายระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน หรือ
อาจระบุไว้ในคู่มือการจัดการ 

4.8 องค์กรต้องก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน ซ่ึงต้องครอบ 
คลุมถึงการลด และการขจัดการเสียชีวิตและ
การบาดเจ็บสาหัสจากการเกิดอุบัติเหตุการชน
กันบนถนน 

 องค์กรต้องก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการเกี่ยวกับระบบ
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน และสิ่งที่
องค์กรสามารถท าได้  

 มีเอกสาร หรือหลักฐานที่ก าหนดผลลัพธ์ที่
ต้องการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอด 
ภัยการจราจรทางถนน  
 

 แผนกลยุทธ์องค์กร 
 รายการวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 รายการ Performance Indicator 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
 หมายเหตุ สามารถก าหนดในรูปแบบของแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ Performance 
Indicator  

 ผลลัพธ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงการลดและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
สาหัสจากการชนกันบนถนน และสิ่งที่องค์กร
สามารถท าได้ 

1.4   องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ คงไว้ และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซ่ึงระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ครอบคลุม
ถึงกระบวนการที่จ าเป็นและปฏิสัมพันธ์ของ
กระบวนการเหล่านี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานนี้ 

 องค์กรต้องก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นในระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน และปฏิสัมพันธ์ 
ขององค์กรซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนไว้เป็นเอกสาร และน าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

หมายเหตุ  โครงสร้างเอกสารสามารถก าหนดไว้เป็นแต่ละ
ระดับตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น คู่มือระบบการ
จัดการ เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน และ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม เป็นต้น  

 มีการก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นและ
ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านี้ ในรูปของ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน เช่น คู่มือระบบ
การจัดการ เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน 
และ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 มีการน ากระบวนการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ไปปฏิบัติ อย่างครบถ้วน ซ่ึง
สามารถประเมินหลักฐานการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้ได ้
 
 
 
 

 ระบบเอกสารของกระบวนการต่างๆ 
ในระบบการจั ดการความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน 
 หลักฐานการปฏิบัติตามกระบวนการ
ต่างๆ ภายใต้ระบบการจัดการฯ  
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ข้อก าหนด 5  ภาวะผู้น า  

                 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้ขอบเขตของการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ต้องแสดงออกถึงภาวะผู้น าและความมุ่งมั่นใน

การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ การจูงใจ และให้

อ านาจแก่บุคลากรเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
5.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนให้มีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงภาวะผู้น าเกี่ยวกับการ
สนับสนุน ให้องค์กรมีการพัฒนา และปรับปรุงด้านการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง  

หมายเหตุ  ตัวอย่างของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ประสิทธิผลด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (อุบัติเหตุลดลง ไม่เกิด
อุบัติเหตุซ้ าๆ ต้นทุนการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความ
เสียหายของทรัพย์สินลดลง) เป็นต้น หรือการจัด
กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงองค์กร/กระบวนการ 
 
 
 
 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการ
สนับสนุน ให้องค์กรมีการพัฒนา และปรับปรุง
ด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนอย่างต่อเนื่อง 
 ทวนสอบและประเมินข้อมูลแนวโน้มหรือ
สถิติต่างๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่แสดงถึง
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อมูลแนวโน้มหรือสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 ตัวอย่างกิจกรรมที่ให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงด้านการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 

ผู้บริหารระดับสูงต้องก าหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดย 

1) มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของ
องค์กร 

2) ให้กรอบส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนและ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน 

3) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นต่อการท าให้ได้
ตามข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ฉบับนี้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 

นโยบายต้องจัดท าเป็นเอกสาร และสื่อสาร
ภายในองค์กร และเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสีย 

 
 
 

 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องก าหนดและประกาศนโยบาย
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ 
 นโยบายต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กรที่
มีต่อการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 
 นโยบายต้องให้กรอบการด าเนินการเพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้ านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน การแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงในการ
ขจัดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (นโยบายนี้อาจรวมอยู่หรือเชื่อมโยงกับ
นโยบายอื่นๆ ขององค์กรได้) 

 

 
 

 
 

 ต้องมีการสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และ
สื่อสารตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา ผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสารผ่านสายบังคับบัญชา การประชุม การฝึกอบรม 
Morning Talk สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร เสียงตาม
สาย เป็นต้น  
หมายเหตุ   จุดประสงค์องค์กรอาจอยู่ ในรูปของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท 

 มีเอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนที่ลงนามและประกาศโดย
ผู้บริหารระดับสูง  
 มีนโยบายที่สอดคล้องกับบทบาทและ
จุดประสงค์ขององค์กรที่มีต่อระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 มีนโยบายที่ ให้กรอบส าหรับก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน การแสดงให้ เห็นถึ ง
เจตจ านงในการขจัดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัส การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (นโยบายนี้อาจรวมอยู่หรือเชื่อมโยง
กับนโยบายอื่นๆ ขององค์กรได้) 
 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทวนสอบ
แนวคิดในการก าหนดนโยบาย และการแสดง
ความมุ่ งมั่นต่อการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 มีหลักฐานการสื่อสารนโยบายภายใน
องค์กร และเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามที่ก าหนด  
 ทวนสอบการรับรู้และความเข้าใจนโยบาย
ของบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร 

 เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนที่ลงนามและประกาศ
โดยผู้บริหารระดับสูง 
 แผน/ช่องทางการสื่อสาร และหลักฐาน
การสื่อสารข้อก าหนดกฎหมาย 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
5.4 ผู้บริหารระดับสูงต้องมีการจัดสรรทรัพยากร 

ที่จ าเป็นส าหรับความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนอย่างเพียงพอ 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงความมุ่งมั่นในการ
สนับสนุน จัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างเพียงพอ  

หมายเหตุ  ตัวอย่างของทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น อาคาร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ขนส่ง บุคลากร งบประมาณ 
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินและอุบัติการณ์  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทั้งทรัพยากรที่มี
อยู่ในองค์กร และทรัพยากรที่ต้องจัดหาจากภายนอก 
เป็นต้น 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการ
วางแผนทรัพยากรที่ใช้ส าหรับความปลอดภัย
การจราจรทางถนน  

 

 รายการ/แผนทรัพยากรที่ใช้ส าหรับ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

 

5.5 ผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่ามีการมอบหมาย 
ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับ
บทบาทที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารภายในองค์กร 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องมอบหมายบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และอ านาจในหน้าที่ที่มีผลต่อความ 
ส าเร็จของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน โดยอาจจัดท าเป็นเอกสารบรรยายลักษณะ
งาน ค าสั่งมอบหมายงาน การระบุในเอกสารขั้นตอน
การด าเนินงาน เป็นต้น และมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

หมายเหตุ  บทบาทหน้าที่งานส าคัญๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในองค์กร ผู้จัดการความปลอดภัย
ด้านการขนส่งทางถนน (TSM)  ผู้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่ง พนักงานขับรถขนส่ง พนักงาน
ประจ ารถ พนักงานซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และตรวจสอบ

เอกสารการมอบหมายบทบาท หน้าที่ความ

รับผิดชอบ และอ านาจในหน้าที่ที่มีผลต่อ

ความส า เร็ จของระบบการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนนให้กับบุคลากร/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

 ทวนสอบการรับรู้และความเข้าใจของ

บุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่

ความรับผิดชอบ และอ านาจในหน้าที่ที่องค์กร

สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนด 

 เอกสารบรรยายลักษณะงาน ค าสั่ง
มอบหมายงาน  เอกสารขั้ นตอนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

 แผน/ช่องทางการสื่อสาร และหลักฐาน
การสื่อสารเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ที่องค์กร
มอบหมายให้กับบุคลากร 
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ข้อก าหนด 6  การวางแผน  

                 องค์กรต้องมีกระบวนการวางแผนเพื่อส าหรับทบทวนผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่องค์กรก าหนด โดยมีการระบุความเสี่ยงและ

โอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนจากผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทบทวนสถานะการด าเนินงานในปัจจุบันและตามดัชนี้ชี้วัดผลการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนนแต่ละปัจจัย รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาขี ด

ความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่ต้องการ   

ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
6.1 องค์กรต้องทบทวนผลการด าเนินงานด้าน

ความปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบัน 
โดย พิจารณาถึงกระบวนการ กิจกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน และประเมินผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในอนาคตตามดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 องค์กรต้องระบุกระบวนการ กิจกรรม หน่วยงานที่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
จากนั้นทบทวนผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนในปัจจุบัน และประเมินผลกระทบ
ที่มี โอกาสเกิดขึ้นในอนาคตตามดัชนีชี้ วัดผลการ
ด าเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 ผลการทบทวนการด าเนินงานด้านการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบันขององค์กรต้อง
เป็นข้อมูลในเชิงปริมาณ เช่น สถิติอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติการณ์ของการจราจร
ทางถนน เป็นต้น และมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน 
สามารถอ้างอิง หรือสอบย้อนกลับได้ 
 
 
 
 

 มีกระบวนการทบทวนผลการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนใน
ปัจจุบันขององค์กร ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น  

- ด าเนินการโดยผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
- ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนมีความครบถ้วน 

ถูกต้อง สามารถอ้างอิง หรือทวนสอบได้ 
- ขอบเขตและช่วงระยะเวลาของการน า

ข้อมูลมาใช้มีความชัดเจนและมีความสม่ าเสมอ 

 มีผลการทบทวนสมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบัน ที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 สัมภ าษณ์ ผู้ ปฏิบั ติ ง านที่ รั บผิ ดชอบ
ทบทวนผลการด าเนินงานด้านการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบันของ
องค์กร เพื่อทวนสอบความเข้าใจในกระบวน 
การและการได้มาซ่ึงข้อมูลการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

 

 คู่มื อการจัดการ คู่มือขั้ นตอนการ      
ด า เนินงาน ผังกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Flow) ที่แสดงกระบวน 
การ กิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกัน
ขององค์กรซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 

 

 ผลการทบทวนสมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบัน ที่
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
หมายเหตุ   ตัวอย่างการทบทวนผลการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ระบุกระบวนการ กิจกรรม เช่น กิจกรรมการขับรถ  
2. ทบทวนผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย

การจราจรทางถนนในปัจจุบัน เช่น สถิติอุบัติการณ์ 
และข้อร้องเรียน การปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. ประเมินผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตตาม
ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัยด้านการ 
จราจรทางถนน เช่น การใช้ความเร็วในการขับขี่ที่
ปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล   

 
6.2  องค์กรต้องระบุความเสี่ยงและโอกาสที่ส่งผล

กระทบต่อการบรรลุผลลัพธ์ด้านความปลอด 
ภัยการจราจรทางถนน 

 องค์กรต้องพิจารณาประเด็นภายในและภายนอก 

ที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน ความต้องการ ความคาด 

หวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมายและข้อก าหนด

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้อง

กับระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

และระบุความเส่ียงและโอกาส 

 

 

 องค์กรต้องระบุความเส่ียงและโอกาสที่ส่งผลต่อการ
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในระบบการจัดการความปลอด 
ภัยการจราจรทางถนน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุการชนกันทางถนน รวมถึง

 มีกระบวนการหรือวิธีการที่แสดงให้เห็น

ว่าองค์กรมีการน าประเด็นภายในและภายนอก

ที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ความ

ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้

ในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน และ

ระบุความเส่ียงและโอกาส 

 มีหลักฐานการระบุความเสี่ยงและโอกาส

ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในระบบ

การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 รายการความเสี่ยงและโอกาสที่องค์กร
ระบุ 
 เอกสารระบุผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
การลดต้นทุน การท าให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และการเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น) 

หมายเหตุ ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงและโอกาส เช่น 
ปริมาณการจราจรที่แออัดบนถนนสายหลัก กิจกรรม
ความปลอดภัยทางถนนที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 
การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณภาพของโครงสร้างทาง
ถนน ยานพาหนะ และระบบทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการ

วางแผน เพื่อทวนสอบความเข้าใจ และความ

ครบถ้วนของการระบุความเส่ียงและโอกาส 

 

6.3 องค์กรต้องก าหนดแนวทางหรือมาตรการ
จัดการกับความเส่ียงและโอกาสตามข้อ 6.2 

 องค์กรต้องก าหนดแผนงานหรือมาตรการในการ

จัดการกับความเส่ียงและโอกาสที่ระบุไว้ โดยบูรณาการ

แนวทางหรือมาตรการดังกล่าวในกระบวนการต่างๆ 

ของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

เช่น ก าหนดในเอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน และ/

หรือวิธีปฏิบัติงาน และมีการประเมินถึงประสิทธิผลของ

การน าแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ 

 

 

 มีแผนงานที่ระบุแนวทางหรือมาตรการใน

การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้ มี

การน าแผนไปปฏิบัติ  และติดตามประเมิน

ประสิทธิผลของแผนงาน 

 

  แผนงาน/มาตรการการจัดการความ
เส่ียงและโอกาส 
  เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน/วิธี
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  หลักฐานการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
มาตรการ 
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แสดงความสอดคล้อง 
6.4 องค์กรต้องก าหนดดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน

ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนจาก
รายการ  

 ปัจจัยการสัมผัสความเส่ียง (risk 
exposure factors) 

 ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความ
ปลอดภัยสุดท้าย  (final safety outcome 
factors)  

 ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความ
ป ล อ ด ภั ย ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
(intermediate safety outcome factors) 

 

 องค์กรต้องระบุดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่ เหมาะสมกับ
ประเภท และบริบทด้านการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนขององค์กร และจัดท าไว้เป็นเอกสาร 
โดยพิจารณาจากรายการต่างๆ ของแต่ละปัจจัย ดังนี้  
      - ปัจจัยการสัมผัสความเสี่ยง ซ่ึงมีการพิจารณาถึง
ระยะทาง ปริมาณการจราจรทางถนน ปริมาณของ
สมาชิกที่อยู่ ในการขนส่งขององค์กร ประเภทของ
ยานพาหนะ ประเภทของผู้ใช้ถนน ปริมาณสินค้าและ
บริการขององค์กร  

- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัย สุดท้าย 
ซ่ึงมีการพิจารณาถึงขอบเขตการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัสจากการชนกันบนถนน มูลค่าเชิงบุคคล
และเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการบาดเจ็บ และมูลค่า
ความสูญเสียเกี่ยวเนื่องต่อองค์กร ตลอดจนการสูญเสีย
ความสามารถในการผลิตหรือต้นทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น  

- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัยระหว่าง
การด าเนินงาน ควรให้ความส าคัญมากที่สุดเนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่ เป็นสาเหตุ เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ความ
ปลอดภัยสุดท้าย โดยพิจารณาจากรายการต่อไปนี้ให้
เหมาะกับบริบทขององค์กร  

1) การออกแบบถนนและความเร็วที่
ปลอดภัย  

2) การใช้ถนนที่เหมาะสม ตามชนิดของ
ยานพาหนะ ผู้ใช้ถนน ชนิดของสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้
ขนส่ง 

 มีเอกสารที่ระบุดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่
เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับประเภทและบริบท
ขององค์กร ซ่ึงครอบคลุมรายการต่างๆ จากทั้ง 
3 ปัจจัย ดังนี้  

- ปัจจัยการสัมผัสความเส่ียง 
- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัย

สุดท้าย 
- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัย

ระหว่างการด าเนินงาน 
 สัมภ าษณ์ ผู้ ปฏิบั ติ ง านที่ รั บผิ ดชอบ 
เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางใน
การระบุดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนดังกล่าว
ข้างต้น และทวนสอบความครบถ้วน เหมาะสม
ของดัชนีฯ ซ่ึงครอบคลุมถึ งการพิจารณา
ทบทวนและเพิ่มเติมดัชนีฯ กรณีที่พบว่าไม่
เพียงพอ และกรณีที่เกิดความบกพร่องที่ส่งผล
ให้เกิดอุบัติการณ์ทางการจราจรทางถนน 

 รายการดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน 
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แสดงความสอดคล้อง 
3) การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วน

บุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งนิรภัย หมวกกันน็อค
นิรภัยส าหรับจักรยานและจักรยานยนต์ ชุดป้องกัน
ส าหรับนักขับขี่จักรยานยนต์ อุปกรณ์ช่วยให้สามารถ
มองเห็น เป็นต้น 

4) การใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย 
โดยพิจารณาตามประเภทยานพาหนะ สภาพการจราจร 
สภาพภูมิอากาศ  เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ขับ
ขี่ปฏิบัติตามขีดจ ากัดความเร็วที่ก าหนด กล้องตรวจจับ
ความเร็ว 

5) สภาพความพร้อมของผู้ ขับขี่  โดย
พิจารณาถึงความเหนื่อยล้า สิ่งที่ดึงความสนใจของผู้ขับ
ขี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติด โดยมีระบบ
การช่วยเหลือผู้ขับขี่ เช่น อุปกณ์เชื่อมต่อกับแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการขับขี่ในขณะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน
ก าหนด   

6) การวางแผนการเดินทางที่ปลอดภัย 
เช่น ความจ าเป็นที่ต้องมีการเดินทางนั้น (อาจใช้การ
สื่อสารทางไกลทดแทนได้) รูปแบบและเส้นทางของการ
เดินทางใดปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดในแต่ละครั้งของ
การเดินทาง 

7) ความปลอดภัยของยานพาหนะ เช่น 
การออกแบบและการน าเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆ  
มาใช้ การจดทะเบียน การออกใบรับรองตามกฎหมาย 

8) การได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมตาม
ประเภทของการขับขี่  โดยควรก าหนดข้อก าหนดที่
ชัดเจนส าหรับบุคคลที่สามารถใช้ยานพาหนะบนถนน 
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แสดงความสอดคล้อง 
เช่น ด้านสมรรถภาพร่างกายทางการแพทย์ และ
ความสามารถในการใช้ยานพาหนะ การได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมาย เป็นต้น  

9) การน าเอายานพาหนะ และผู้ขับขี่ที่มี
สภาพไม่พร้อมออกจากเครือข่ายถนน โดยองค์กรอาจ
ก าหนดข้อก าหนดเพื่อตรวจสอบควบคุมการใช้ยาน 
พาหนะที่ไม่เหมาะสมและน าออกจากเครือข่ายถนน 
เช่น หลักเกณฑ์การตรวจสอบยานพาหนะ ข้อจ ากัดอายุ
การใช้งานของยานพาหนะ การตรวจติดตามสมรรถ 
ภาพทางร่างกายในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง 

10) การตอบสนองหลังเกิดเหตุชนกันและ
การปฐมพยาบาล โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือ
เหตุฉุกเฉิน การอบรมผู้ขับขี่ในการเตรียมรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ  

6.5 องค์กรต้องพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการด าเนิน งาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนเพิ่ม 
เติมกรณีมีความไม่เพียงพอ 
 

 องค์กรต้องทบทวนความเพียงพอของดัชนีชี้วัดผล
การด าเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน
และเพิ่มเติมในกรณีที่พบว่าไม่เพียงพอ และกรณีที่เกิด
ความบกพร่องที่ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ทางการจราจร
ทางถนน 

 มีเอกสารที่แสดงผลของการทบทวนดัชนี       
ชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัยด้าน
การจราจรทางถนน  
 สัมภาษณ์ ผู้ ปฏิ บั ติ ง า นที่ รั บผิ ดชอบ 
เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางใน
การทบทวนและเพิ่มเติมปัจจัยฯ กรณีที่พบว่า
ไม่เพียงพอ และกรณีที่ เกิดความบกพร่องที่
ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ทางการจราจรทางถนน 
 
 
 
 

 รายการดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
6.6 องค์กรต้องก าหนดเกณฑ์เฉพาะขึ้นมาเป็น

เอกสารส าหรับดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่
องค์กรก าหนด เพื่อใช้ในการควบคุม เฝ้าระวัง 
และวั ดผลตามวั ตถุ ประสง ค์ด้ านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน  

 

 ในแต่ละดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัย
ด้านการจราจรทางถนนที่องค์กรระบุไว้ ต้องก าหนด
องค์ประกอบและเกณฑ์ที่เหมาะสมไว้เป็นเอกสาร เพื่อ
ก าหนด ติดตาม และวัดผลวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยอาจระบุใน
คู่มือการจัดการ เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน/วิธี
ปฏิบัติงาน  
หมายเหตุ  ตัวอย่างการก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์
เฉพาะส าหรับดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอด 
ภัยด้านการจราจรทางถนนที่องค์กรก าหนด 
             - ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัย
ด้านการจราจรทางถนนที่แสดงถึงผลลัพธ์ในระหว่าง
การด าเนินงาน  เกี่ยวกับ “การใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล” องค์กรได้ก าหนดให้ใช้ 
“เข็มขัดนิรภัย” เป็นองค์ประกอบและเกณฑ์ในการเพิ่ม
ระดับความปลอดภัยการจราจรทางถนน   
             - ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัย
ด้านการจราจรทางถนนที่แสดงถึงผลลัพธ์ในระหว่าง
การด าเนินงาน  เกี่ยวกับ “การใช้ความเร็วในการขับขี่
ที่ปลอดภัย” องค์กรได้ก าหนดให้ใช้ “ระบบสนับสนุนผู้
ขับขี่ในการจ ากัดความเร็ว” และ “การคัดเลือกผู้ขับขี่
รถขนส่ง การจัดการ และการจูงใจ เพื่อให้ผู้ขับขี่มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม” เป็นองค์ประกอบและเกณฑ์ใน
การเพิ่มระดับความปลอดภัยการจราจรทางถนน            
เป็นต้น 

 มีการก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละดัชนีชี้ วั ดผลการ
ด าเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจรทาง
ถนนที่องค์กรระบุไว้ โดยก าหนดเป็นเอกสาร 
และเชื่อมโยงไปสู่การก าหนด เฝ้าระวัง และ
วัดผลของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

 คู่มือการจัดการ เอกสารขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/วิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดองค์ 
ประกอบและเกณฑ์ตามรายการดัชนีชี้
วัดผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
6.7 องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ความปลอด 

ภัยการจราจรทางถนนที่สอดคล้องตาม
นโยบายด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน สามารถวัดผลได้ และมีการสื่อสารไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนไว้เป็นเอกสาร โดยกระจายลงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย สามารถวัดผล
ได้  
 องค์กรต้องสื่อสารวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนไปยังผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ 

 มีเอกสารวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนในแต่ละหน่วยงานและ
ระดับที่เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน มี ความสอดคล้องกับนโยบาย 
สามารถวัดผลได้  
 มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ที่องค์กร
ก าหนด 
 สัมภาษณ์หน่ วยงานต่ า งๆ เกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง  

 เอกสารวัตถุประสงค์ด้านความปลอด 
ภัยการจราจรทางถนนในแต่ละหน่วยงาน
และระดับที่เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 หลักฐานการสื่อสารวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย 

6.8 
 
 
 
 
 
6.9 

องค์กรต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ (action 
plan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
 
 
 
วัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการต้องจัดท า
เป็นเอกสาร สื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง และได้รับ
การทบทวนตามความเหมาะสม 
 

 องค์กรต้องก าหนดแผนงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนไว้เป็นเอกสาร ที่ครอบคลุมถึง สิ่งที่
จะด าเนิน การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
ทรัพยากรที่จ าเป็น ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 
และวิธีการประเมินผลส าเร็จ 
 
 องค์กรต้องสื่อสารวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนไปยังผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ 
 องค์กรต้องทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนตามความจ าเป็น  

 มีเอกสารแผนงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนที่เป็นปัจจุบัน และมีการ
ทบทวนตามความจ าเป็น  
 ทวนสอบความเป็นไปได้ในการบรรลุผล
ส าเร็จของวัตถุประสงค์และแผนงานด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน  
 มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการไปยังหน่วย 
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ที่
องค์กรก าหนด 
 สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแผน 
งานด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง 

 แผนงานด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนที่เป็นปัจจุบัน 
 หลักฐานการสื่อสารแผนงานฯ 
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ข้อก าหนด 7  การสนับสนุน  

                 การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง

เหมาะสมเพียงพอ ตั้งแต่การค านึงถึงความเพียงพอของทรัพยากร ความสามารถและความตระหนักของบุคลากรในองค์กร การสื่อสารและไปยังทุกระดับภายใน

องค์กรและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารไปยังภายนอกองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

แบ่งปันความรับผิดชอบส าหรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่เหมาะสม  

ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
7.1   องค์กรต้องท าให้ เกิดการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่
ต้องการด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน                           

 

 องค์กรต้องประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

หมายเหตุ   การประสานความร่ วมมือสามารถ
ด าเนินการผ่านหลากหลายวิธีการและช่องทาง เช่น 
การประชุม การเยี่ยมเยียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 มีการก าหนดรูปแบบและแนวทางในการ

ประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 

ภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

เหมาะสมในกิจกรรมที่ ออกแบบมาเพื่ อ

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 ทวนสอบผลการประสานความร่วมมือ

ตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนด 

 รายงานการประชุม รายงานการเยี่ยม
ลูกค้า ภาพกิจกรรม  
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
7.2 องค์กรต้องจัดให้มีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับ

การจัดการด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน 

 องค์กรต้องก าหนดและจัดเตรียมทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงานด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยพิจารณาถึงทรัพยากร
ที่มีอยู่ในองค์กรและทรัพยากรที่ต้องจัดหาจากภายนอก   
  

หมายเหตุ  ตัวอย่างของทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น อาคาร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ขนส่ง บุคลากร งบประมาณ 
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินและอุบัติการณ์  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทั้งทรัพยากรที่มี
อยู่ในองค์กร และทรัพยากรที่ต้องจัดหาจากภายนอก 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรที่ใช้
ในการจัดท า น าไปปฏิบัติ และการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องของการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ให้มีเพียงพอ เหมาะสม  
 ทวนสอบผลการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน โดยเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยกรของ
องค์กร 

 แผน/รายการทรัพยากรที่ จ า เป็น
ส าหรับการจัดการด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
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แสดงความสอดคล้อง 
7.3 องค์กรต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ท างานภายใต้

การควบคุมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน มีความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ บน
พื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ 
หรือประสบการณ์อย่างเหมาะสม  
 

 องค์กรต้องก าหนดความสามารถที่จ าเป็นของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

หมายเหตุ   
      - ตัวอย่างต าแหน่งงานที่ส าคัญ เช่น ผู้จัดการด้าน
ความปลอดภัย (ถ้ามี) พนักงานขับรถขนส่ง พนักงาน
วางแผนเส้นทางและการเดินรถ พนักงานผู้รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในองค์กร ผู้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่ง พนักงานซ่อมบ ารุง และพนักงาน
รับเหมาที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กร   
เป็นต้น  
       - ความสามารถแสดงบนพื้นฐานด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ และการฝึกอบรม โดยอาจระบุในเอกสาร 
Training need หรือเอกสารบรรยายลักษณะงาน 
(JD/JS) 
 องค์กรต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่
ก าหนดไว้ และจัดเก็บไว้เป็นบันทึกที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้  
 

 มีการก าหนดความสามารถที่จ าเป็นของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนของพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 มีบันทึกแสดงความสามารถของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ตาม Training need หรือ
เอกสาร JD/JS ที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
 
 
 

 

  เอกสารที่ก าหนด Training need  
  เอกสาร JD/JS 
 หลักฐานการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ประวัติฝึกอบรมของบุคลากร 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
7.4 องค์กรต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ ได้มาซ่ึง

ความสามารถที่จ าเป็น และประเมินประสิทธิ 
ผลของการพัฒนานั้น และจัดเก็บหลักฐานที่
แสดงถึงความสามารถ 
 
 
 
 

 องค์กรต้องด า เนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนให้มีความสามารถ
ตามที่ ก าหนดไว้อย่ า ง เหมาะสม และประ เมิ น
ประสิทธิผลของการพัฒนานั้น  

หมายเหตุ การพัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การ
มอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

 มีแผน/แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ 
 มีหลักฐานการด าเนินการเพื่อพัฒนา
บุคลากรตามแผน/แนวทางที่ก าหนด 
 มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
นั้น  
 สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ 

  แผน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 หลักฐานการพัฒนาตามแผน/แนวทาง
ที่ก าหนด เช่น ใบลงทะเบียน บันทึกการ
ฝึกอบรม  
 ผลการประเมินประสิทธิผลของการ
พั ฒน า  เ ช่ น  ผ ล  Pre test - Post test  
รายงานการมอบหมายงาน  

7.5 องค์กรต้องสร้างความตระหนักแก่บุคลากรที่
ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่ส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ได้แก่ นโยบายความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และการมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

 องค์กรต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ให้ เห็ นถึ ง
ความส าคัญของนโยบาย วัตถุประสงค์ด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และการมีส่วนร่วมกับ
ระบบการจัดการ 
 

หมายเหตุ   
     - การสร้างความตระหนักอาจอยู่ในรูปของการจัด
กิจกรรมหรือการสื่อสาร เช่น กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน การสื่อสารเรื่องความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างสม่ าเสมอ การ
แบ่งปันความรู้จากอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ด้านการจราจร
ทางถนนที่เคยเกิดขึ้น เป็นต้น 
     - ตัวอย่างต าแหน่งงานที่ส าคัญ เช่น ผู้จัดการด้าน
ความปลอดภัย (ถ้ามี) พนักงานขับรถขนส่ง พนักงาน
วางแผนเส้นทางและการเดินรถ พนักงานผู้รับผิดชอบ

  มีกิจกรรมหรือแนวทางการสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้การ
ควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ให้
เห็นถึงความส าคัญของนโยบาย วัตถุประสงค์
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และ
การมีส่วนร่วมกับระบบการจัดการ และทวน
สอบบันทึกหลักฐานการด าเนินกิจกรรม/
แนวทางดังกล่าว 
 ทวนสอบความตระหนักของพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาด าเนินการภายในองค์กร 
เช่น จากการสัมภาษณ์ การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
เป็นต้น 
 

 หลักฐานการสื่อสาร การอบรม  
 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม แบบประเมิน
การจัดกิจกรรม เป็นต้น 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
ด้านความปลอดภัยในองค์กร ผู้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่ง พนักงานซ่อมบ ารุง และพนักงาน
รับเหมาที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กร  
เป็นต้น 

7.6 องค์กรต้องมีการสื่อสารภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน 
 

 องค์กรต้องก าหนดแนวทางในการสื่อสารทั้ ง
ภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
การจราจรทางถนนครอบคลุมถึงการก าหนดเรื่องที่จะ
สื่อสาร ช่วงเวลาในการสื่อสาร และผู้ที่รับสื่อ ให้
เหมาะสมกับแต่ละระดับและหน่วยงานภายในองค์กร
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมายเหตุ  การสื่อสารอาจก าหนดเป็นแผนการสื่อสาร
ทั้งภายในภายนอก และมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 มีกระบวนการ/แนวทางในการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก ที่ เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และทวนสอบ
หลักฐานของการด าเนินการตามกระบวนการ/
แนวทางที่ก าหนด 
 ทวนสอบประสิทธิผลของการสื่อสารทั้ง

ภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากรูปแบบ

การสื่อสาร ช่องทางในการสื่อสาร และการรับรู้

และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  

  แผน/แนวทางการสื่อสาร  
  ผล/หลักฐานการสื่อสาร เช่น ประกาศ 

รายงานการประชุม อีเมล์ จดหมาย 

7.7    องค์กรต้องมีเอกสารที่จ าเป็นและเพียงพอต่อ
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน และเป็นปัจจุบัน 

 

 องค์กรต้องพิจารณาความจ าเป็นในการก าหนด

ระบบเอกสารสารสนเทศในระบบการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน โดยพิจารณาตามที่ข้อก าหนดของ

มาตรฐานนี้ระบุให้มีเอกสารสารสนเทศ และพิจารณา

ในกระบวนการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบการ

จัดการ 

หมายเหตุ  ตัวอย่างของระบบเอกสารสารสนเทศ 
ประกอบด้วย คู่มือการจัดการ (Manual) ขั้นตอนการ
ด า เ นิ น ง า น  (Procedure) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น  (Work 
instruction) แบบฟอร์ม (Form) เอกสารสนับสนุน 
(Supporting Document) 

 มีการก าหนดโครงสร้างของระบบเอกสาร 
สารสนเทศในระบบการจัดการ และทวนสอบ
คว า ม เพี ย งพอ  เห มาะ สมข อ ง เอก สา ร
สารสนเทศที่องค์กรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  เอกสารในระบบการจัดการที่มีสถานะ
เป็นปัจจุบัน 
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แสดงความสอดคล้อง 

 องค์กรต้องด าเนินการในการควบคุมเอกสารระบบ

การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อให้

มั่นใจว่าเอกสารสารสนเทศที่ใช้งานเป็นฉบับปัจจุบัน 

 

 ทวนสอบการใช้งานเอกสารสารสนเทศว่า
มีความเป็นปัจจุบัน และได้รับการควบคุม
อย่างเหมาะสม 
 

 

 

ข้อก าหนด 8  การด าเนินการ 

                 ภายหลังการวางแผนระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนองค์กรต้องน าไปใช้และด าเนินงานตามระบบ โดยมีการควบคุมการปฏิบัติ

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การควบคุมกระบวนการ เพ่ือจัดการกับดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

เป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่องค์กรก าหนด รวมทั้งการตอบสนองต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสที่เป็นเหตุมาจากการชนกันบนถนน

หรือจากอุบัติการณ์การจราจรทางถนนอ่ืนๆ ที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

เท่าท่ีสามารถท าได้ 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
8.1 องค์กรต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับกระบวน การ

และควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์
เพื่อจัดการกับดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่
องค์กรก าหนด และวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 

 องค์กรต้องระบุกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่ต้องมีการควบคุม  
ให้ครอบคลุมการจัดการกับดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่องค์กรก าหนด 
และวัตถุประสงค์ เป้ าหมายด้ านความปลอดภัย
การจราจร ทางถนน โดยก าหนดเกณฑ์ในการควบคุม
กระบวนการ และด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ควบคุม
ดังกล่าว รวมทั้งจัดเก็บบันทึก หลักฐานการด าเนินการ
ควบคุมกระบวนการ 

 

หมายเหตุ  องค์กรสามารถจัดท าในรูปของ Procedure, 
Work Instruction แผนบ ารุงรักษายานพาหนะและ
อุปกรณ์ , Specification ของเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน เป็นต้น 

 มีการก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นเพื่อให้
บรรลุประสิทธิผลของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 มีการวางแผนและก าหนดเกณฑ์การ
ควบคุมกระบวนการที่ก าหนดดังกล่าว รวมทั้ง
การด า เนินการควบคุมตามเกณฑ์  อย่า ง
เหมาะสม ครบถ้วน  
 มีบันทึกผลการควบคุมกระบวนการตาม
เกณฑ์การควบคุมที่ก าหนด  
 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวน
สอบความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ
ต่างๆ 
 ทวนสอบการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ 

 เกณฑ์ควบคุมของกระบวนการที่ส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน โดยอาจอยู่ในรูปของ Procedure, 
Work Instruction แ ผ น บ า รุ ง รั ก ษ า
ยานพาหนะและอุปกรณ์ , Specification 
ของเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 บันทึกการควบคุมกระบวนการตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

8.2 องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและ
ด าเนินการตอบสนองต่อการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัสที่เป็นเหตุมาจากการชนกันบน
ถนนหรือจากอุบัติการณ์การจราจรทางถนน
อื่นๆ ที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และป้องกัน
หรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน เท่าที่
สามารถท าได้ 
 

 องค์กรต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานและด าเนินการ
ตอบสนองต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส หรือ
อุบัติการณ์ที่องค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  

หมายเหตุ  องค์กรอาจจัดท าในรูปของแผน/มาตรการ/
ขั้นตอนการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการอุบัติการณ์ที่ เกิดจากการชนกันบนถนน ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ 
การตอบสนองในช่วงที่ได้รับทราบหรือเกิดเหตุขึ้น และ
การบรรเทาและการเยียวยาผู้ประสบเหตุทั้ งร่างกาย
และจิตใจ 

 

 มีแผน/มาตรการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการอุบัติการณ์
ที่เกิดจากการชนกันบนถนน ซ่ึงควรครอบคลุม
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การ
ตอบสนองในช่วงที่ได้รับทราบหรือเกิดเหตุขึ้น 
และการบรรเทาและการเยียวยาผู้ประสบเหตุ
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ทวนสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผน/
มาตรการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการกับอุบัติการณ์ 

 แผน/มาตรการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการ
อุบัติการณ์ที่เกิดจากการชนกันบนถนน 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
  ทวนสอบความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องใน

การด าเนินการตามแผน/มาตรการ/ขั้นตอน
การด าเนินงานดังกล่าว 

8.3 องค์กรต้องทดสอบขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นระยะๆ เท่าที่สามารถท าได้ และมี
การทบทวน 
 

 องค์กรต้องทดสอบขั้นตอนการด าเนินงานที่
ก าหนดส าหรับการจัดการกรณีเกิดอุบัติการณ์การ 
จราจรทางถนนเป็นระยะๆ และทบทวน โดยเฉพาะ
ภายหลังการเกิดอุบัติการณ์ที่เกิดจากการชนกันบน
ถนนที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส 

 มีการทดสอบแผน/มาตรการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานในการจัดการกรณีเกิดอุบัติการณ์
การจราจรทางถนนเป็นระยะ 
 ทวนสอบผลหรือรายงานการทดสอบแผนฯ 
 มีกระบวนการในการทบทวนขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การจัดการกับอุบัติการณ์ เป็นระยะๆ รวมถึง
ภายหลังเกิดเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงาน/หลักฐานการซ้อมแผน/
มาตรการ/ขั้นตอนการด าเนินงานในการ
จัดการกรณีเกิดอุบัติการณ์การจราจรทาง
ถนน  
 หลักฐานการทบทวนแผน/มาตรการ/
ขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดการกรณี
เกิดอุบัติการณ์การจราจรทางถนน 
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ข้อก าหนด 9  การประเมินสมรรถนะ 

                 องค์กรต้องมีการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่มีการ

วางแผนและน าไปปฏิบัติ และจัดให้มีการตรวจประเมินภายในและการทบทวนผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนเป็นระยะๆ เพ่ือหาโอกาส

ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นส าหรับการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
9.1 องค์กรต้องก าหนดสิ่งที่ต้องการเฝ้าระวังและ

วัดผล วิธีการ และช่วงเวลาในการเฝ้าระวัง 
และวัดผล และให้มีการน าผลจากการเฝ้าระวัง
และวัดผลไปวิ เคราะห์และประเมิน และ
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

 องค์กรต้องก าหนดสิ่งที่จ าเป็นต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนนที่ต้องเฝ้าระวังและวัดผล วิธีการใน
การเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์และประเมิน เพื่อให้มั่นใจ
ถึงผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือ ช่วงเวลาของการเฝ้าระวัง วัดผล 
และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของ
สมรรถนะการด าเนินงานของการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 องค์กรต้องจัดเก็บบันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์

ของการเฝ้าระวัง วัดผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

หมายเหตุ  สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง วัดผล และวิเคราะห์ ที่

เกี่ยวกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน เช่น เกณฑ์

ควบคุมตามดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานความปลอดภัย

ด้ า น ก า ร จ ร า จ รท า ง ถ น น  เ ก ณฑ์ ค ว บ คุ ม ต า ม 

Procedure, Work Instruction ที่องค์กรก าหนด 

 

 มีการด าเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
วัดผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินประสิทธิผล
ของการด าเนินงานในระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน ตามที่องค์กร
ก าหนด 
 
 
 มีบันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์ของการ

ด าเนินการการเฝ้าระวัง วัดผล และวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง

ถนนอย่างต่อเนื่อง 

 ทวนสอบความเพียงพอ ความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ 

และประเมิน 

  แผนการเฝ้าระวังและวัดผล 
 บันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์ของการ
เฝ้าระวัง วัดผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
9.2 องค์กรต้องเฝ้าระวังและวัดผลตามวัตถุ  

ประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 

 องค์กรต้องเฝ้าระวังและวัดผล ตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
 องค์กรต้องจัดเก็บบันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์

ของการเฝ้าระวัง วัดผลข้างต้น 

 มีการด าเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
วัดผลการด า เนิ น งานตามวั ตถุประสง ค์  
เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 มีบันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์ของการ

ด าเนินการการเฝ้าระวัง วัดผล เพื่อน ามาใช้

พิจารณาการปรับปรุงระบบการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

 ทวนสอบความเพียงพอ ความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวัง วัดผล  

 รายงานการเฝ้ าระวั ง  วัดผลการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และแผนปฏิบัติการ 

9.3 องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร เป็นระยะๆ  
 

 องค์กรต้องมีกระบวนการและ/หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานในการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
การจราจรทางถนน และด าเนินการตามกระบวนการ
และ/หรือขั้นตอนดังกล่าวเป็นระยะๆ  

 

 มีกระบวนการและ/หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานในการประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน  
 มีหลักฐานการประเมินความสอดคล้อง
อย่างครบถ้วนเป็นระยะๆ ตามกระบวนการ/
ขั้นตอนที่ก าหนด 
 ทว น สอ บห ลั ก ฐ าน ก า รปฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องที่
สอดคล้องตามผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน การประเมิน
ความสอดคล้องของกฎหมายฯ 
 รายงานการประเมินความสอดคล้อง 
 หลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
9.4 องค์กรต้องจัดท า ขั้นตอนการด าเนินงานและ

น าไปปฏิบัติ  เพื่อบันทึก สอบสวน และ
วิเคราะห์การชนกันบนถนนและอุบัติการณ์
อื่นๆ ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการน าไปสู่ หรือมี
แนวโน้มที่จะน าไปสู่การเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัสของผู้ ใช้ถนน และจัดเก็บ
ผลลัพธ์ของการสอบสวนการชนกันบนถนน
และอุบัติการณ์อื่นๆ ในรูปเอกสาร 
 

 อง ค์กรต้องมีขั้นตอนการด า เนินงานในการ
สอบสวนและวิ เคราะห์การชนกันบนถนนและ
อุบัติการณ์อื่นๆ ที่น าไปสู่การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ
สาหัสของผู้ใช้ถนน ครอบคลุมถึงการระบุสาเหตุการ
เกิดอุบัติการณ์ ความจ าเป็นในการปฏิบัติแก้ไข และ
โอกาสในการปฏิบัติการป้องกัน 
 องค์กรต้องด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติการณ์
และการชนกันบนถนนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
บันทึกผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บเพื่อให้
สามารถสอบย้อนกลับข้อมูลได้ 

 มีขั้นตอนการด าเนินงานในการสอบสวน
และวิเคราะห์การชนกันบนถนนและอุบัติการณ์
อื่นๆ ที่น าไปสู่การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ
สาหัสของผู้ใช้ถนน  
 ทวนสอบบันทึก/หลักฐานการด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ก าหนด และด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม  
 ทวนสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
แก้ไข และการป้องกันของอุบัติการณ์ต่างๆ 
โดยพิจารณาข้อมูลที่ผ่านมาว่าเกิดอุบัติการณ์
ในลักษณะซ้ าๆ เดิมหรือไม่ 
 

 ขั้นตอนการด าเนินงานในการสอบสวน
และวิ เคราะห์การชนกันบนถนนและ
อุบัติการณ์อื่นๆ 
 รายงานผลการสอบสวนและวิเคราะห์
การชนกันบนถนนและอุบัติการณ์อื่นๆ 
 

9.5  องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
และเอกสารที่องค์กรก าหนดขึ้นตามความถี่ที่
เหมาะสม และจัดเก็บบันทึกผลการตรวจ
ประเมิน 

 องค์กรต้องวางแผน ก าหนดเกณฑ์และขอบข่าย

ของการตรวจประเมินแต่ละครั้ง ซ่ึงต้องครอบคลุมถึง

การตรวจประเมินในแต่ละข้อก าหนดของมาตรฐานและ

เอกสารระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินตามช่วงเวลา

ที่มีการวางแผน และขอบข่ายที่ก าหนด เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่แสดงถึงความสอดคล้องและประสิทธิผลของการน าข้

อ าหนดด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง

ถนนมาปฏิบัติ และจัดเก็บบันทึกการตรวจประเมินไว้

เป็นหลักฐาน 

 

 

 มีการก าหนดแผนการตรวจประเมินตาม

ช่วงเวลาที่เหมาะสม  

 มีการก าหนดเกณฑ์และขอบข่ายการตรวจ

ประเมินครบถ้วนทุกข้อก าหนดของมาตรฐาน 

และข้อก าหนดขององค์กร 

 มีการตรวจประเมินตามช่วงเวลา และ

ขอบข่ายที่ก าหนดครบถ้วน  

 ทวนสอบบันทึกผลการตรวจประเมิน  

 แผน ขอบข่ายการตรวจประเมิน 
 รายงานการตรวจประเมิน 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
4.6 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องทบทวน

ประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนตามช่วงเวลาที่เหมาะ สม 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะของการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยการ จราจร
ทางถนน 

 อง ค์ก ร โดยผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง ต้ อ งทบทวน

ประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัยการจราจร

ทางถนนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  

 ต้องระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญของการ

จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่จ าเป็นต้อง

มีการน าไปด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะด้านความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนนในระยะยาว และจัดเก็บ

เป็นบันทึก 

หมายเหตุ   การทบทวนโดยฝ่ายบริหารสามารถ
ด าเนินการในรูปแบบการประชุม หรือรูปแบบวิธีการ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม และควรด าเนินการภายหลัง
ช่วงเวลาของการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
] 
 
 
 

 มีการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
ทบทวนฝ่ายบริหาร  
 มีการทบทวนฝ่ายบริหารตามช่วงเวลาที่
ก าหนด โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม และน า
ผลการด า เนินงานของการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนมาทบทวน 
 มีบันทึก/หลักฐานการทบทวนฝ่ายบริหาร
ที่แสดงถึงการตัดสินใจในการปรับปรุง และ
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 

 แผนการทบทวนฝ่ายบริหาร 
 บันทึ ก/หลั กฐานการทบทวนฝ่ าย

บริหาร 
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ข้อก าหนด 10  การปรับปรุง  

                  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล องค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยค้นหาโอกาสในการปรับปรุงจากการปฏิบัติการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และการปฏิบัติการป้องกันอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

ตามข้อก าหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีการลดอุบัติการณ์และความเสี่ยงของการเกิดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุการชนกันทางถนน 

ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
10.1 องค์กรต้องตอบสนองความไม่สอดคล้องที่พบ

จากการด าเนินงาน รวมถึงกฎหมาย และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัยการ 
จราจรทางถนนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  และ
ประเมินความจ าเป็นในการขจัดสาเหตุของ
ความไม่สอดคล้อง เพื่อไม่ให้เกิดซ้ า และน าไป
ปฏิบัติการแก้ไข  
 

 องค์กรต้องมีการจัดการกับความไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยด าเนินการแก้ไข
เบื้องต้น การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการปฏิบัติการ
แก้ไขไม่ให้เกิดซ้ าที่เหมาะสมกับผลกระทบของความไม่
สอดคล้องที่พบ  
 องค์กรต้อ งจัด เก็บบันทึ ก/หลักฐานในการ
ปฏิบัติการแก้ไขและผลของการปฏิบัติการแก้ไข 

หมายเหตุ  ตัวอย่างความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด
อาจพบ การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของ
องค์กร การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ การเกิดอุบัติการณ์หรือเหตุชนกันบน
ถนน ข้อร้องเรียน 

 มีกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ในการจัดการกับความไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด  
 
 
 ทวนสอบบันทึก/หลักฐานการจัดการกับ
ความไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่ก าหนด 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการ
ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
 
 
 
 บันทึก/หลักฐานการจัดการกับความ
ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

10.2 องค์กรต้องทบทวนประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง และ
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 องค์กรต้องมีการทบทวนประสิทธิผลของการแก้ไข
ความไม่สอดคล้องที่พบ และป้องกันการเกิดซ้ า 
 อ ง ค์กรต้ อ งจั ด เก็ บบันทึ ก /หลั กฐานในการ
ปฏิบัติการแก้ไขและผลของการปฏิบัติการแก้ไข 
 
 
 

 มีกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ในการจัดการกับความไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด  
 ทวนสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
แก้ไขความไม่สอดคล้อง โดยพิจารณาข้อมูล
ความไม่สอดคล้องที่ผ่านมาว่ามีประเด็นเดิมที่
เกิดขึ้นซ้ าๆ หรือไม่ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการ
ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
 
 บันทึก/หลักฐานการจัดการกับความ
ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
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ข้อ ข้อก าหนด แนวทางการปฏิบัต ิ แนวทางการตรวจประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

แสดงความสอดคล้อง 
หมายเหตุ  ตัวอย่างความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด
อาจพบ การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของ
องค์กร การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ การเกิดอุบัติการณ์หรือเหตุชนกันบน
ถนน ข้อร้องเรียน 

10.3 องค์กรต้องปรับปรุงการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนให้มีความเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 

 องค์กรต้องมีการปรับปรุงการจัดการความปลอด 
ภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ  ตัวอย่างของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ประสิทธิผลด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น (อุบัติเหตุลดลง ไม่เกิด
อุบัติเหตุซ้ าๆ ต้นทุนการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความ
เสียหายของทรัพย์สินลดลง) เป็นต้น หรือการจัด
กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงองค์กร/กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มีกิจกรรม/แนวทางการปรับปรุงระบบ
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
อย่างต่อเนื่อง 
 ทวนสอบประสิทธิผลของการปรับปรุง
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน 

 รายงานการจัดกิจกรรมด้านการ
ปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยการ 
จราจรทางถนน 
 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากพนักงาน 
 ข้อมูลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่
สะท้อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 


