ร่าง แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐาน Road Traffic Safety Management System (RTSMS) – Requirements with guidance for use
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 3 : ระดับสมบูรณ์ (ข้อกาหนด ISO 39001)
ข้อ

ข้อกาหนด

4.
4.1

Context of the organization
Understanding of the organization and
its context
The organization shall determine external
and internal issues that are relevant to its
purpose and that affect its ability to
achieve the intended outcome(s) of its
RTS management system.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์กรต้องระบุจุดประสงค์องค์กร โดยจุดประสงค์
อาจอยู่ในรูปของวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายขององค์กร
 องค์ ก รต้ อ งระบุ ป ระเด็ น ภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุผลลัพ ธ์ ด้า นความปลอดภั ย การจราจรทาง
ถนน

 มีเอกสาร/หลัก ฐานแสดงถึ ง การระบุ เ กี่ย วกั บ
จุดประสงค์องค์กร
 มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลประเด็นภายในและ
ภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ ผ ลั พ ธ์ ด้ า นความ
ปลอดภั ย การจราจรทางถนน จากแหล่ ง ต่ า งๆ ที่
น่าเชื่อถือ เพียงพอ สาหรับนามา ใช้ในการพิจารณา
เพื่อตัดสินใจในการดาเนิน การต่างๆ
 มีห ลั ก ฐานที่แ สดงข้ อ มูล ประเด็ นภายในและ
ภายนอกที่ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ ผ ลั พ ธ์ ด้ า นความ
ปลอดภั ย การจราจรทางถนน รวมถึ ง สื่ อ สารให้ ผู้
เกี่ยวข้อง
 ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน
 มีหลักฐานที่แสดงถึงการนาประเด็นภายในและ
ภายนอกไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ เช่ น รายงานการ
ประชุม โครงการหรือแผนงานต่างๆ เป็นต้น

 เอกสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายขององค์กร
 หลัก ฐานการรวบรวม สรุ ป ประเด็ นภายใน
และภายนอก
 หลักฐานการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นภายใน
และภายนอกให้ผู้เกี่ยวข้อง
 หลักฐานที่แสดงถึงการนาประเด็นภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น รายงานการ
ประชุม โครงการหรือแผนงานต่างๆ เป็นต้น

หมายเหตุ 1.บริบทด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนสามารถอธิบายโดยความสัมพันธ์ที่องค์กรมีต่อ 4
องค์ ประกอบ ได้แก่ ถนน ยานพาหนะบนท้องถนน การ
ใช้ถนนและยานพาหนะ และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การ
ดูแลบาดแผลและการฟื้นฟู โดยองค์ป ระกอบเหล่า นี้
สามารถถู ก ควบคุ มและ/หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลจากองค์ ก รที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนนในท้ายที่สุด
2.ประเด็นภายใน อาจพิจ ารณาจากจุดอ่อ น
จุ ด แข็ ง ภายในองค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน เช่น พนักงาน ยานพาหนะ เอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถน ามาใช้ ส ร้ า งความ
ตระหนักของการเกิดเหตุการณ์เกือบอุบัติเหตุ (Nearmissed) หรือการเบี่ยงเบนไปจากเอกสารขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
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แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

3.ประเด็นภายนอก อาจพิจารณาจากโอกาส
และอุปสรรค ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน เช่ น สภาพถนน นโยบายภาครั ฐ ความ
ก้า วหน้ า ของเทคโนโลยี เป็ น ต้น ซึ่ งสามารถน ามาใช้
สร้า งความตระหนัก ของการเกิดอุ บัติก ารณ์ชนกันบน
ถนน หรือได้รับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานบุคคลที่สาม
The organization shall:
– identify its role in the road traffic
system;
– identify the processes, associated
activities and functions of the
organization that can have an impact
on RTS;
– determine the sequence and
interaction of these processes, activities
and functions.

 องค์ ก รต้ อ งระบุ บ ทบาทขององค์ก รในระบบการ  มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงบทบาท
จราจรทางถนน เพื่อนามาพิจ ารณาถึงผลกระทบของ ขององค์กรในระบบการจราจรทางถนน
องค์กรต่อความปลอดภัย โดยอาจระบุในนโยบาย คู่มือ
การจัดการ คู่มือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 นโยบาย คู่มือ การจั ดการ คู่มือ ขั้ นตอนการ
ดาเนินงานของระบบการจั ดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนที่มีการระบุบทบาทขององค์กร
ในระบบการจราจรทางถนน

หมายเหตุ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนขององค์กรขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กร เช่น

การใช้ระบบการจราจรทางถนน
 การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ที่ดาเนินการโดย
องค์กรเองหรือว่าจ้าง
 ก า ร เ ป็ น ผู้ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร จ ร า จ ร เ ช่ น
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น
 การขนส่งสินค้าและบริการ เช่น บริการขนส่ง
การวางแผนจั ด การ ออกแบบและบ ารุ ง รั ก ษา
โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานฉุกเฉิน และผู้บังคับใช้
กฎหมาย เป็นต้น

แนวทางการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ระดับ 3 ระดับสมบูรณ์ (ข้อกาหนด ISO 39001)
Rev.1 ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2563

หน้า 2/35

ข้อ

ข้อกาหนด

4.2

Understanding the needs and
expectations of interested parties
The organization shall determine:
– the interested parties that are relevant
to the RTS management system;

– the requirements of these interested
parties;

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์กรต้องระบุถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรในด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และ
ข้ อ ก าหนดที่ อ งค์ ก รต้ อ งรั บ ไปปฏิ บั ติ โดยเฉพาะผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งมากที่ สุ ด ในการลดการเสี ย ชี วิ ต และการ
บาดเจ็บสาหัส

 มีกระบวนการหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ  ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในด้า น และความต้ อ งการของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย แต่ล ะ
ความปลอดภัย การจราจรทางถนน โดยเฉพาะผู้ ที่ กลุ่ม
เกี่ ย วข้ อ งมากที่ สุ ดในการลดการเสี ย ชี วิ ต และการ
บาดเจ็บสาหัส
หมายเหตุ ผู้มี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย เช่น พนัก งาน ชุมชน  ทวนสอบความครบถ้วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ลูกค้า ผู้รับ จ้างช่วง ผู้ถือหุ้ น หน่วยงานภาครัฐ ผู้ ออก เกี่ยวข้องกับองค์กรในด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน
กฎหมาย ผู้ใช้ถนน เป็นต้น

 องค์กรต้องทาความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ มี
ส่วนได้เสียที่ได้ระบุไว้ และข้อกาหนดที่ องค์กรต้องรับ
ไปปฏิบัติ
หมายเหตุ การได้มาซึ่งข้ อกาหนดของผู้มีส่วนได้ ส่ว น
เสียที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรได้ระบุไว้ เช่น การประชุม
ร่วมกัน การทาบันทึกข้อตกลงร่วม ข้อกาหนดของลูกค้า
หรือบริษัทแม่ เป็นต้น
– the legal and other requirements
 องค์ก รต้อ งชี้บ่ ง เข้ า ถึ ง น าไปปฏิ บั ติ และมีก าร
related to RTS to which the organization พิจารณากฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ เมื่อมีการดาเนิน
subscribes.
การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน โดยอาจจั ด ท าเป็ น ทะเบี ย นกฎหมายและข้ อ
ก าหนดอื่ น ๆ ที่ ร ะบุ ชื่ อ กฎหมายฯ และสถานะการ
ประกาศใช้ และสรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่
ต้องนาไปปฏิบัติ
 ต้องมั่นใจว่ากฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่รวบรวมไว้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง

 มีกระบวนการได้มาซึ่งข้อกาหนดของผู้มีส่วนได้  รายงานการประชุ ม บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว ม
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรระบุไว้
ระหว่า งองค์ก รกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ กาหนด
 มีห ลัก ฐานแสดงข้ อ ก าหนดของผู้มีส่ว นได้ ส่ว น ของลูกค้า
เสียที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรได้ระบุไว้

 มีกระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนิน งานใน
การชี้บ่ ง เข้ า ถึ ง นาไปปฏิบั ติ และมีก ารพิจ ารณา
กฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ เมื่อมีการดาเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ ความปลอดภัย การจราจรทาง
ถนน

 เอกสารขั้ นตอนการดาเนินงานในการชี้บ่ ง
เข้าถึง และทบทวนกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

 มีหลักฐานของการชี้บ่งกฎหมาย และข้อกาหนด
อื่ น ๆ ที่ มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง เช่ น ทะเบี ย น
กฎหมาย

 ทะเบียนกฎหมายฯ ที่เป็นปัจจุบัน และสรุป
สาระสาคญ
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 องค์กรต้องติดตามและทบทวนกฎหมายและข้ อ  มีห ลั ก ฐานที่แ สดงถึ งการติ ดตามและทบทวน
กาหนดอื่ นๆ ที่ทาให้มั่นใจว่ามีความเป็นปัจจุบัน และ กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่ทาให้มั่นใจว่ามีความ
ทันกับ การเปลี่ย นแปลง เช่น ติดตามในประกาศราช เป็นปัจจุบัน และทันกับการเปลี่ยนแปลง
กิจ จานุเบกษา หรือ การสมัครสมาชิก กับ หน่ว ยงานที่
ดูแลติดตามข้อกาหนดกฎหมาย

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง
 ทะเบียนกฎหมายฯ ที่ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราช
บัญญัติ การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติ การขนส่ง พ.ศ.
2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พระ
ราช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535
เป็นต้น
4.3

Determining the scope of the RTS
management system
The organization shall determine the
 องค์กรต้องกาหนดขอบข่ายของการนาระบบการ  มี ก ารก าหนดขอบข่ า ยของการน าระบบการ
boundaries and applicability of the RTS
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนไปประยุกต์ใช้ จั ด การความปลอดภั ย การจราจรทางถนนไป
management system to establish its scope. ในองค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจนาไปประยุกต์ ประยุกต์ใช้ในองค์กร
ทั้งองค์กรหรือ บางส่วนงานก็ได้ เช่น ระบุ ในคู่มือการ
จั ด การ นโยบาย หรื อ เอกสารในระบบการจั ด การ
เป็นต้น

 เอกสารระบุขอบข่ายระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน หรืออาจระบุไว้ใน
คู่มือการจัดการ

หมายเหตุ ขอบข่ายสามารถระบุครอบคลุมถึงประเภท
สิ น ค้ า และบริ ก าร สถานที่ ตั้ ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง ควรเป็ น
ขอบเขตที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน
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ข้อ

ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

When determining this scope, the
organization shall in particular consider
– the external and internal issues referred
to in 4.1,
– the requirements referred to in 4.2, and
– the planning requirements referred to in
Clause 6.

 การก าหนดขอบข่า ยของระบบการจั ดการความ
ปลอดภั ย การจราจรทางถนนขององค์ก รต้อ งมีความ
เหมาะสมกั บ ขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบ บทบาทของ
องค์ ก ร ประเด็ น ภายในและภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
 ขอบข่ า ยของระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนสามารถสะท้อนถึงจุดประสงค์ของ
องค์กรได้ เช่น การดาเนินการเพื่ อลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนที่ อ งค์ ก รมี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบและ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการดาเนินการเหล่านั้นได้

 มีแ นวทางหรือ หลัก ฐานที่แ สดงให้ เห็ นว่า ได้น า
ประเด็นภายใน และภายนอกจากข้อ 4.1 ข้อกาหนด
จากข้อ 4.2 และข้อกาหนดในการวางแผนจากข้อ 6
มาใช้ในการกาหนดขอบข่า ยระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน

 เอกสารระบุขอบข่ายระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน หรืออาจระบุไว้ใน
คู่มือการจัดการ

The organization shall determine the
 องค์ ก รต้ อ งก าหนดผลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการเกี่ ย วกั บ
intended outcome of its RTS management ระบบการจั ดการความปลอดภัย การจราจรทางถนน
system which shall include the reduction, และสิ่งที่องค์กรสามารถทาได้
and ultimately elimination, of the number หมายเหตุ สามารถกาหนดในรูปแบบของแผนกลยุทธ์
of deaths and serious injuries in road traffic ขององค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ Performance
crashes that it can influence.
Indicator
The scope shall be available as
 องค์ ก รต้ อ งระบุ ข อบข่ า ยของระบบการจั ด การ
documented information.
ความปลอดภั ย การจราจรทางถนน เป็ น ลายลั ก ษณ์
อั ก ษร เช่ น ระบุ ใ นคู่ มื อ การจั ด การ นโยบาย หรื อ
เอกสารในระบบการจัดการ เป็นต้น

 มี เ อกสาร หรื อ หลั ก ฐานที่ ก าหนดผลลั พ ธ์ ที่  แผนกลยุทธ์องค์กร
ต้อ งการเกี่ย วกั บ ระบบการจั ด การความปลอดภั ย  รายการวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย รายการ
การจราจรทางถนน
Performance Indicator
 ผลลัพธ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงการลดและป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสจากการ
ชนกันบนถนน และสิ่งที่องค์กรสามารถทาได้
 มีเอกสารที่แสดงการกาหนดขอบข่ายของระบบ
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
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ข้อ
4.4

5.
1.1

ข้อกาหนด
RTS management system
The organization shall establish,
implement, maintain and continually
improve an RTS management system,
including the processes needed and their
interactions, in accordance with the
requirements of this International
Standard.

Leadership
Leadership and commitment
Top management shall demonstrate
leadership and commitment with respect
to the RTS management system by:
– ensuring that RTS policy and RTS
objectives are established and are
compatible with the strategic direction
of the organization;
– ensuring the integration of the RTS
management system requirements into
the organization’s business processes;
– ensuring that the resources needed for
the RTS management system are
available;
– adopting the elimination of death and
serious injury in road traffic crashes as
the long-term RTS objective, as well as

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

 องค์กรต้องกาหนดกระบวนการที่จาเป็นในระบบ
การจั ด การความปลอดภัย การจราจรทางถนน และ
ปฏิสัมพัน ธ์ ข องกระบวนการซึ่งมีผ ลกระทบต่อ ความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนไว้เป็นเอกสาร และนาไป
ปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มี ก ารก าหนดกระบ วนการที่ จ าเป็ น และ
ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านี้ ในรูปของเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน เช่ น คู่ มื อ ระบบการจั ด การ
เอกสารขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน และ/หรื อ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
หมายเหตุ กระบวนการที่จ าเป็ น สามารถจั ดทาเป็ น
เอกสารแต่ละระดับตามวัตถุ ป ระสงค์การใช้งาน เช่น  มีการนากระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
คู่มือระบบการจัดการ เอกสารขั้นตอนการดาเนินงาน ต่างๆ ไปปฏิบัติ อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถประเมิน
หลักฐานการดาเนินงานตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
และ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม เป็นต้น

 ระบบเอกสารของกระบวนการต่ า งๆ ใน
ระบบการจั ดการความปลอดภัย การจราจรทาง
ถนน
 หลักฐานการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ
ภายใต้ระบบการจัดการฯ

 ผู้บ ริห ารระดับ สูงต้ อ งแสดงความเป็ น ผู้น าและมี
ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ ระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน โดยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในองค์กร ทั้งสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้อง
แสดงบทบาทที่ชัดเจน และการมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือตัวแทนดาเนินการให้ รวมทั้งการสนับสนุนสิ่งต่างๆ
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน
 มีกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบการจั ด การความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วม
เช่น การทบทวนการจัดการ การประชุมระดับบริหาร
การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน เป้นต้น และมีการให้แนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน

 เอกสาร/หลัก ฐานแสดงถึ งความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหาร เช่น นโยบาย แผนกลยุทธ์องค์กร คาสั่ง
มอบหมายงาน

 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การตรวจสอบสภาพพื้นที่
เอกสารและบันทึกต่างๆ ในระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่สามารถสะท้อนให้
เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง เช่น
 ก า ร ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย แ ล ะ สื่ อ ส า ร ไ ป ยั ง
ผู้เกี่ยวข้อง
 การนาเอาความปลอดภัยการจราจรทางถนนมา
เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์องค์กร
 การมอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ติดตามความสอดคล้ อ งของระบบการจั ด การและ
รายงานผลการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงให้อานาจใน
การตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น
 การมีส่ว นร่วมในกิจ กรรมต่า งๆ ของระบบการ
จัดการ
 การสนับสนุนทรัพยากร
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ข้อ

ข้อกาหนด

–

–

–

–

–

–

decide on the RTS results to be
achieved in the interim;
working in partnership and collaboration
with interested parties in developing a
contribution to a safe road traffic
system to achieve the established RTS
objective(s);
ensuring that the organization adopts a
process approach to achieve the
desired RTS results to ensure that there
are transparent processes and
appropriate involvement at all relevant
levels of the organization;
prioritizing strategic actions and
selecting specific courses of action,
based on the best available information
to achieve the intended outcomes of
the RTS management system;
communicating the importance of
effective RTS management and of
conforming to the RTS management
system requirements;
providing the resources to establish,
implement, maintain and continually
improve the RTS management system;
ensuring that the RTS management
system achieves its intended outcomes
by focusing on RTS results;

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 การสื่อ สารความสาคัญของความปลอดภัย การ
จราจรทางถนน
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ข้อ

5.2

ข้อกาหนด
– ensuring that the importance of
compliance with laws relevant to
achieve the intended outcome of the
RTS management system is
communicated to all relevant
personnel within the organization;
– directing and promoting persons to
contribute to the effectiveness of the
RTS management system;
– continual improvement;
– supporting other relevant management
roles to demonstrate leadership as it
applies to their areas of responsibility.
Policy
Top management shall establish an RTS
policy that:
a) is appropriate to the purpose of the
organization;
b) provides a framework for setting RTS
objectives and RTS targets;
c) includes a commitment to satisfy
applicable requirements;
d) includes a commitment to continual
improvement of the RTS management
system.
The policy shall:
– be available as documented
information;

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 ผู้บริหารระดับสูงต้องกาหนดและประกาศนโยบาย
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ
 นโยบายต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กรที่
มีต่อการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
 นโยบายต้อ งให้ ก รอบการดาเนินการเพื่อ ก าหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายด้ านความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน การแสดงให้เห็นถึงเจตจานงในการ
ขจัดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (นโยบายนี้ อ าจรวมอยู่ ห รื อ เชื่ อ มโยงกั บ
นโยบายอื่นๆ ขององค์กรได้)

 มีเอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนที่ลงนามและประกาศโดยผู้บริหารระดับสูง
 มี น โ ย บ า ย ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ท บ า ท แ ล ะ
จุดประสงค์ขององค์กรที่มีต่อระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน
 มี น โยบายที่ ใ ห้ ก รอบส าหรั บ ก าหนดวั ต ถุ
ประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน การแสดงให้เห็นถึงเจตจานงในการขจัดการ
เสี ย ชี วิ ต และการบาดเจ็ บ สาหั ส การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้ อ ก าหนดอื่ นๆ รวมถึ งการปรับ ปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง (นโยบายนี้อาจรวมอยู่หรือเชื่อมโยงกับ
นโยบายอื่นๆ ขององค์กรได้)

 เอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนที่ ล งนามและประกาศโดยผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง
 แผน/ช่อ งทางการสื่อ สาร และหลัก ฐานการ
สื่อสารข้อกาหนดกฎหมาย
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ข้อ

ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

หมายเหตุ จุดประสงค์องค์กรอาจอยู่ในรูปของวิสัยทัศน์  สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทวนสอบแนวคิด
พันธกิจ นโยบายของบริษัท
ในการกาหนดนโยบาย และการแสดงความมุ่งมั่นต่อ
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
– be communicated within the
organization;

– be available to interested parties, as
appropriate.

1.3

Organizational roles, responsibilities and
authorities
Top management shall ensure that the
responsibilities and authorities for relevant
roles are assigned and communicated
within the organization.

 ต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารนโยบายภายในองค์ ก ร และ
สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา ผ่าน
ช่อ งทางที่เ หมาะสม เช่ น บอร์ ดประชาสั มพัน ธ์ การ
สื่อสารผ่านสายบังคับบัญชา การประชุม การฝึกอบรม
Morning Talk สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร เสียงตาม
สาย เป็นต้น
 นโยบายต้องมีความชัดเจนเพียงพอต่อความเข้าใจ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และมีการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร เป็นต้น

 มี ห ลั ก ฐานการสื่ อ สารนโยบายภายในองค์ ก ร
และเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
ตามที่กาหนด
 ทวนสอบการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของ
บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

 ผู้บ ริห ารระดับ สูง ต้อ งมอบหมายบทบาท หน้า ที่
ความรับผิดชอบ และอ านาจในหน้า ที่ที่มีผลต่อความ
สาเร็จของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน โดยอาจจั ดทาเป็นเอกสารบรรยายลัก ษณะ
งาน คาสั่งมอบหมายงาน การระบุในเอกสารขั้ นตอน
การดาเนินงาน เป็นต้น และมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ
หมายเหตุ บทบาทหน้าที่งานสาคัญๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในองค์กร ผู้จัดการความปลอดภัย
ด้านการขนส่งทางถนน (TSM) ผู้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่ง พนักงานขับรถขนส่ง พนักงาน
ประจารถ พนักงานซ่อมบารุง เป็นต้น

 สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และตรวจสอบ
เอกสารการมอบหมายบทบาท หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และอานาจในหน้าที่ที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนให้กับบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
 ทวนสอบการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากร
ภายในองค์ ก รเกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และอานาจในหน้าที่ที่องค์กรสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่กาหนด

 มีหลักฐานการสื่อสารหรือจัดเตรียมนโยบายไว้
สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่
กาหนด
 ทวนสอบความเข้าใจนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร

แนวทางการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ระดับ 3 ระดับสมบูรณ์ (ข้อกาหนด ISO 39001)
Rev.1 ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2563

 เอกสารบรรยายลักษณะงาน คาสั่งมอบหมาย
งาน เอกสารขั้นตอนการดาเนินงาน

 แผน/ช่อ งทางการสื่อ สาร และหลัก ฐานการ
สื่อ สารเกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่ค วามรับ ผิ ดชอบ
และอ านาจหน้ า ที่ ที่ อ งค์ ก รมอบหมายให้ กั บ
บุคลากร
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6.1

ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

Top management shall assign the
responsibility and authority for:
a) ensuring that the RTS management
system conforms to the requirements of
this International Standard;
b) reporting on the performance of the RTS
management system to top
management, including
recommendations for improvement.

 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งมอบหมายบุ ค คลหรื อ
หน่วยงานในการทาหน้าที่กากับดูแลระบบการจัดการ
และรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหารระดับสูง
โดยอาจจั ด ท าเป็ น ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห าร
(Management Representative) หรื อ ระ บุ ใ นคู่ มื อ
ระบบการจัดการ เอกสารบรรยายลักษณะงาน เป็นต้น
(ส่วนใหญ่จะมอบหมายบุคลากรในระดับบริหาร/ระดับ
จัดการ)

 สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และตรวจสอบ
เอกสารการมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงานในการทา
หน้า ที่กากับ ดูแลระบบการจั ดการ และรายงานผล
การดาเนินงานให้กับผู้บริหารระดับสูง
 ทวนสอบการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจของบุ คคล
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และอานาจหน้าที่

 คาสั่งแต่งตั้งผูแ้ ทนฝ่ายบริหาร
(Management Representative) หรือระบุ
ในคู่มือระบบการจัดการ เอกสารบรรยายลักษณะ
งาน

 องค์ ก รต้ อ งมี ก ารวางแผนที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบการ
จั ด การความปลอดภั ย การจราจรทางถนน โดยต้ อ ง
ทบทวนผลการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การปลอดภั ย
การจราจรทางถนนในปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงและ
โอกาส การเลื อ กดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน การกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และ
แผนงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายนั้น
 องค์กรต้องมีกระบวนการ และ/หรือหลักฐานใน
การทบทวนผลการดาเนิ นงานด้า นการจั ด การความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบันขององค์กร
 การทบทวนผลการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การ
ความปลอดภั ย การจราจรทางถนนในปั จ จุ บั น ของ
องค์ ก รต้ อ งพิ จ ารณาประเด็ น ภายในและภายนอกที่
ส่ ง ผลต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภั ย การจราจรทางถนน ความต้ อ งการ ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมายและข้อกาหนด

 มีกระบวนการทบทวนผลการดาเนินงานด้า น
ความปลอดภัย การจราจรทางถนนในปั จ จุ บั นของ
องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น
 ดาเนินการโดยผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
 ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการทบทวนมี ค วามครบถ้ ว น
ถูกต้อง สามารถอ้างอิง หรือทวนสอบได้
 ขอบเขตและช่วงระยะเวลาของการนาข้อมูลมา
ใช้มีความชัดเจนและมีความสม่าเสมอ
 มีผลการทบทวนผลการดาเนินงานด้า นความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนในปัจจุบัน ที่เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ
 สัมภาษณ์ ผู้ป ฏิบั ติงานที่รับ ผิดชอบทบทวนผล
การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนในปัจจุบันขององค์กร เพื่อทวน
สอบความเข้ า ใจในกระบวนการและการได้ ม าซึ่ ง
ข้อมูลการทบทวน

 คู่มือการจัดการ คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ผั ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business Process
Flow) ที่แสดงกระบวนการ กิจกรรมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์กรซึ่งมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน

Planning
General
The organization shall follow a process
that reviews its current RTS performance,
determines the risks and opportunities,
selects RTS performance factors to work
on, analyses what it can achieve over time
and sets appropriate RTS objectives, RTS
targets and plans to achieve them.
The review of current RTS performance
shall take account of the context of the
organization (see Clause 4) and its
leadership (see Clause 5), with particular
reference to the processes, associated
activities and functions of the organization
that can have an impact on RTS.
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 ผลการทบทวนผลการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภั ย การจราจรทางถนนในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น
ข้อมูลเชิงปริมาณ
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Current RTS performance shall be
quantified where possible, and assessment
made of likely future impacts in
accordance with relevant RTS performance
factors.

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ประกอบ
การทบทวน
 ผลการทบทวนผลการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความปลอดภั ย การจราจรทางถนนในปั จ จุ บั น ของ
องค์กรต้องเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณ เช่น สถิติอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติการณ์ของ
การจราจรทางถนน เป็ น ต้ น และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ครบถ้วน สามารถอ้างอิง หรือสอบย้อนกลับได้
หมายเหตุ ตัวอย่างการทบทวนผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบัน ดังนี้
1. ระบุกระบวนการ กิจกรรม เช่น กิจกรรมการขับรถ
2. ทบทวนผลการด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนในปั จ จุ บั น เช่ น สถิ ติ อุ บั ติ ก ารณ์
และข้อร้องเรียน การปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ประเมินผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตตาม
ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานความปลอดภั ย ด้ า นการ
จราจรทางถนน เช่ น การใช้ ค วามเร็ ว ในการขั บ ขี่ ที่
ปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

Actions to address risks and
opportunities
When planning for the RTS management
system, the organization shall consider the
issues referred to in 4.1 and the
requirements referred to in 4.2 and
determine the risks and opportunities that
need to be addressed to:
– ensure the RTS management system
can achieve its intended outcome(s);

 องค์กรต้องพิจารณาประเด็นภายในและภายนอกที่
ส่ ง ผลต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภั ย การจราจรทางถนน ความต้ อ งการ ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมายและข้อกาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจั ดการความปลอดภัย การจราจรทางถนน
และระบุความเสี่ยงและโอกาส

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มี ก ระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า  รายการความเสี่ยงและโอกาสที่องค์กรระบุ
องค์กรมีการนาประเด็นภายในและภายนอกที่ส่งผล  เอกสารระบุ ผ ลลั พ ธ์ ด้ า นความปลอดภั ย
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การจราจรทางถนน
การจราจรทางถนน ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่
เกี่ย วข้ อ ง มาใช้ ในการวางแผนงานที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
และระบุความเสี่ยงและโอกาส
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– prevent, or reduce, undesired effects;
– achieve continual improvement.

 องค์ก รต้อ งระบุ ความเสี่ย งและโอกาสที่ส่งผลต่อ
การบรรลุผลลัพ ธ์ที่ต้องการในระบบการจั ดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
(ผลลัพ ธ์ที่ต้อ งการ เช่น การลดการเสีย ชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุการชนกันทางถนน รวมถึง
การลดต้นทุน การทาให้ ผลิตผลเพิ่มขึ้ น และการเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น)
หมายเหตุ ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงและโอกาส เช่น
ปริมาณการจราจรที่แออัดบนถนนสายหลัก กิจ กรรม
ความปลอดภัยทางถนนที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
การปฏิบั ติ ตามกฎหมาย คุณภาพของโครงสร้า งทาง
ถนน ยานพาหนะและระบบทางการแพทย์
The organization shall plan
 องค์ก รต้อ งก าหนดแผนงานหรือ มาตรการในการ
a) actions to address these risks and
จัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้ โดยบูรณาการ
opportunities;
แนวทางหรือ มาตรการดัง กล่า วในกระบวนการต่า งๆ
b) how to:
ของระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
–integrate and implement these actions เช่น กาหนดในเอกสารขั้นตอนการดาเนินงาน และ/หรือ
into its RTS management system
วิธีปฏิบัติงาน และมีการประเมินถึงประสิทธิผลของการ
processes;
นาแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ
–evaluate the effectiveness of these
actions.
6.3

RTS performance factors
The organization shall identify for use RTS  องค์ก รต้องระบุ ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานความ
performance factors from the following list ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่เหมาะสมกับประเภท
of risk exposure factors, final safety
และบริบทด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
outcome factors and intermediate safety

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มีหลักฐานการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่ส่งผล
ต่อ การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้อ งการในระบบการจั ดการ
ความปลอดภั ย การจราจรทางถนน และมี ก าร
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 สั ม ภาษณ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
วางแผน เพื่ อ ทวนสอบความเข้ า ใจ และความ
ครบถ้วนของการระบุความเสี่ยงและโอกาส

 มีแผนงานที่ระบุแนวทางหรือมาตรการในการ
จัดการกับความเสี่ย งและโอกาสที่ระบุ ไว้ มีการนา
แผนไปปฏิบัติ และติดตามประเมินประสิทธิผลของ
แผนงาน

 แผนงาน/มาตรการการจัดการความเสีย่ งและ
โอกาส
 เอกสารขั้นตอนการดาเนินงาน/วิธีปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน/
มาตรการ

 มีเอกสารที่ระบุดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานความ  รายการดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานความ
ปลอดภัย ด้า นการจราจรทางถนนที่ เกี่ ย วข้ อ งและ ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน
เหมาะสมกั บ ประเภทและบริ บ ทขององค์ ก ร ซึ่ ง
ครอบคลุมรายการต่างๆ จากทั้ง 3 ปัจจัย ดังนี้
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ข้อ

ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

outcome factors, depending on the
context (see Clause 4) of the organization
and on the risks and opportunities it has
identified.
a) Risk exposure factors:
–distance travelled and road traffic
volume, including vehicle and road
user type, whether influenced or not
influenced by the organization;
–volume of product and/or service
provided by the organization.
b) Final safety outcome factors, e.g. the
number of deaths and serious injuries.
c) Intermediate safety outcome factors:
these safety outcome factors are
related to the safe planning, design and
use of the road network and of the
products and services within it, the
conditions for entry and exit of those
products, services and users, as well as
the recovery and rehabilitation of road
traffic crash victims:
–road design and safe speed, especially
considering separation (on-coming
traffic and vulnerable road users), side
areas and intersection design;

ถนนขององค์กร และจัดทาไว้เป็นเอกสาร โดยพิจารณา
จากรายการต่างๆ ของแต่ละปัจจัย ดังนี้
- ปัจจัยการสัมผัสความเสี่ยง ซึ่งมีการพิจารณาถึง
ระยะทาง ปริ มาณการจราจรทางถนน ปริ ม าณของ
สมาชิ ก ที่ อ ยู่ ใ นการขนส่ ง ขององค์ ก ร ประเภทของ
ยานพาหนะ ประเภทของผู้ใช้ ถนน ปริมาณสินค้าและ
บริการขององค์กร
- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัย สุดท้า ย
ซึ่ ง มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ขอบเขตการเสี ย ชี วิ ต และการ
บาดเจ็บสาหัสจากการชนกันบนถนน มูลค่าเชิงบุคคล
และเศรษฐศาสตร์ที่เกิ ดจากการบาดเจ็ บ และมูลค่ า
ความสูญเสียเกี่ยวเนื่องต่อองค์กร ตลอดจนการสูญเสีย
ความสามารถในการผลิตหรือต้นทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น
- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัยระหว่าง
การดาเนินงาน ควรให้ความสาคัญ มากที่สุดเนื่องจาก
เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ เ ชื่ อ มโยงไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ค วาม
ปลอดภัยสุดท้าย โดยพิจารณาจากรายการต่อไปนี้ให้
เหมาะกับบริบทขององค์กร
1) การออกแบบถนนและความเร็ ว ที่
ปลอดภัย
2) การใช้ถ นนที่ เหมาะสม ตามชนิ ดของ
ยานพาหนะ ผู้ใช้ ถนน ชนิดของสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้
ขนส่ง
3) การใช้ อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย ส่ ว น
บุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งนิรภัย หมวกกันน็อค
นิร ภั ย ส าหรั บ จั ก รยานและจั ก รยานยนต์ ชุ ด ป้ อ งกั น
สาหรับ นัก ขั บ ขี่ จั กรยานยนต์ อุป กรณ์ช่วยให้สามารถ
มองเห็น เป็นต้น

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

-

ปัจจัยการสัมผัสความเสี่ยง
ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัย
สุดท้าย
- ปัจจัยที่แสดงถึงผลลัพธ์ความปลอดภัย
ระหว่างการดาเนินงาน
 สั ม ภาษณ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ
วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางในการระบุดัชนีชี้
วัดผลการดาเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนนดังกล่าวข้างต้น และทวนสอบความครบถ้วน
เหมาะสมของดัชนีฯ ซึ่งครอบคลุมถึ งการพิจ ารณา
ทบทวนและเพิ่มเติมดัชนีฯ กรณีที่พบว่าไม่เพียงพอ
และกรณี ที่ เ กิ ด ความบกพร่ อ งที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
อุบัติการณ์ทางการจราจรทางถนน
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ข้อกาหนด
–use of appropriate roads, depending
on vehicle type, user, type of cargo
and equipment;
–use of personal safety equipment,
especially considering seat belts, child
restraints, bicycle helmets and
motorcycle helmets, and the means
to see and be seen;
–using safe driving speed, also
considering vehicle type, traffic and
weather conditions;
–fitness of drivers, especially
considering fatigue, distraction, alcohol
and drugs;
–safe journey planning, including
consideration of the need to travel,
the amount and mode of travel and
choice of route, vehicle and driver;
–safety of vehicles, especially
considering occupant protection,
protection of other road users
(vulnerable as well as other vehicle
occupants), road traffic crash
avoidance and mitigation,
roadworthiness, vehicle load capacity
and securing of loads in and on the
vehicle;

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

4) การใช้ความเร็ว ในการขับ ขี่ที่ปลอดภัย
โดยพิจารณาตามประเภทยานพาหนะ สภาพการจราจร
สภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ขับ
ขี่ปฏิบัติตามขีดจากัดความเร็วที่กาหนด กล้องตรวจจับ
ความเร็ว
5) สภาพความพร้ อ มของผู้ ขั บ ขี่ โดย
พิจารณาถึงความเหนื่อยล้า สิ่งที่ดึงความสนใจของผู้ขับ
ขี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติด โดยมีระบบ
การช่วยเหลือผู้ขับขี่ เช่น อุปกณ์เชื่อมต่อกับแอลกอฮอล์
เพื่อป้อ งกันการขับขี่ในขณะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน
กาหนด
6) การวางแผนการเดินทางที่ปลอดภัย เช่น
ความจาเป็นที่ต้องมีการเดินทางนั้น (อาจใช้การสื่อสาร
ทางไกลทดแทนได้ ) รู ป แบบและเส้ น ทางของการ
เดินทางใดปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดในแต่ละครั้งของ
การเดินทาง
7) ความปลอดภั ย ของยานพาหนะ เช่ น
การออกแบบและการนาเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆ
มาใช้ การจดทะเบียน การออกใบรับรองตามกฎหมาย
8) การได้รับ อนุญ าตอย่า งเหมาะสมตาม
ประเภทของการขั บ ขี่ โดยควรก าหนดข้ อ ก าหนดที่
ชัดเจนสาหรับ บุคคลที่สามารถใช้ยานพาหนะบนถนน
เช่ น ด้ า นสมรรถภาพร่ า งกายทางการแพทย์ และ
ความสามารถในการใช้ยานพาหนะ การได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมาย เป็นต้น
9) การนาเอายานพาหนะ และผู้ขั บ ขี่ ที่ มี
สภาพไม่พร้อมออกจากเครือข่ายถนน โดยองค์กรอาจ
ก าหนดข้ อ ก าหนดเพื่ อ ตรวจสอบควบคุ ม การใช้ ย าน
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แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

–appropriate authorization to drive/ride
the class of vehicles being
driven/ridden;
–removal of unfit vehicles and
drivers/riders from the road network;
–post-crash response and first aid,
emergency preparedness and post
crash recovery and rehabilitation.

พาหนะที่ไม่เ หมาะสมและนาออกจากเครือ ข่ า ยถนน
เช่น หลักเกณฑ์การตรวจสอบยานพาหนะ ข้อจากัดอายุ
การใช้งานของยานพาหนะ การตรวจติด ตามสมรรถ
ภาพทางร่างกายในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง
10) การตอบสนองหลังเกิดเหตุชนกันและ
การปฐมพยาบาล โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุ
ฉุ ก เฉิ น การอบรมผู้ ขั บ ขี่ ใ นการเตรี ย มรั บ มื อ กั บ เหตุ
ฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

The organization shall develop additional
RTS performance factors when the abovementioned RTS performance factors have
insufficient relevance.

 องค์กรต้องทบทวนความเพียงพอของดัชนีชี้วัดผล
การดาเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน
และเพิ่มเติมในกรณีที่พบว่าไม่เพียงพอ และกรณีที่เกิด
ความบกพร่องที่ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ทางการจราจร
ทางถนน

 มีเอกสารที่แ สดงผลของการทบทวนดัชนี ชี้วัด  รายการดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานความ
ผลการดาเนินงานความปลอดภัยด้านการจราจรทาง ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่เพิ่มเติม (ถ้ามี)
ถนน
 สั ม ภาษณ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ
วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางในการทบทวนและ
เพิ่มเติมปัจจัยฯ กรณีที่พบว่าไม่เพียงพอ และกรณีที่
เกิ ด ความบกพร่ อ งที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ท าง
การจราจรทางถนน

 ในแต่ละดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานความปลอดภัย
ด้า นการจราจรทางถนนที่ อ งค์ก รระบุ ไ ว้ ต้อ งก าหนด
องค์ประกอบและเกณฑ์ที่เหมาะสมไว้เป็นเอกสาร เพื่อ
กาหนด ติดตาม และวัดผลวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยอาจระบุใน
คู่มื อ การจั ด การ เอกสารขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน/วิ ธี
ปฏิบัติงาน

 มีการก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ที่เหมาะ
สมส าหรั บ แต่ ละดัชนี ชี้วัด ผลการดาเนินงานความ
ปลอดภั ย ด้ า นการจราจรทางถนนที่ อ งค์ก รระบุ ไว้
โดยกาหนดเป็นเอกสาร และเชื่อมโยงไปสู่การกาหนด
เฝ้าระวัง และวัดผลของวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน

Additional RTS performance factors shall
be developed by investigating relevant
road traffic incidents and identifying RTS
deficiencies.
Based on the RTS performance factors, the
organization shall specify elements and
criteria in appropriate detail to determine,
monitor and measure RTS objectives and
RTS targets.
The organization shall document this
information and keep it up to date.
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มี เ อกสารวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนในแต่ละหน่วยงานและระดับ ที่
เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบัน
 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน มีความสอดคล้องกับนโยบาย สามารถวัดผลได้
 มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ไปยัง หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ที่องค์กรกาหนด

 เอกสารวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นความปลอด ภั ย
การจราจรทางถนนในแต่ละหน่วยงานและระดับที่
เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ ตัวอย่างการกาหนดองค์ประกอบและเกณฑ์
เฉพาะสาหรับดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานความปลอด
ภัยด้านการจราจรทางถนนที่องค์กรกาหนด
- ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานความปลอดภัย
ด้า นการจราจรทางถนนที่แสดงถึ งผลลัพธ์ในระหว่า ง
การดาเนินงาน เกี่ยวกับ “การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล” องค์กรได้กาหนดให้ใช้ “เข็มขัด
นิรภัย ” เป็ นองค์ประกอบและเกณฑ์ในการเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน
- ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานความปลอดภัย
ด้า นการจราจรทางถนนที่แสดงถึ งผลลัพธ์ในระหว่า ง
การดาเนินงาน เกี่ยวกับ “การใช้ความเร็วในการขับขี่ที่
ปลอดภัย ” องค์กรได้กาหนดให้ใช้ “ระบบสนับสนุนผู้
ขับขี่ในการจากัดความเร็ว” และ “การคัดเลือกผู้ขับขี่
รถขนส่ ง การจั ด การ และการจู ง ใจ เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม” เป็นองค์ประกอบและเกณฑ์ใน
การเพิ่ ม ระดั บ ความปลอดภั ย การจราจรทางถนน
เป็นต้น
6.4

RTS objectives and planning to achieve
them
The organization shall establish RTS
 องค์กรต้องกาหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
objectives at relevant functions and levels. การจราจรทางถนนไว้เป็นเอกสาร โดยกระจายลงไปยัง
The RTS objectives shall:
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– be consistent with the RTS policy;
 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน
– be measurable (if practicable);
ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย สามารถวัดผลได้
– take into account applicable
 องค์กรต้องสื่อสารวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
requirements;
การจราจรทางถนนไปยังผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อ
– be monitored;
การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ

แนวทางการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ระดับ 3 ระดับสมบูรณ์ (ข้อกาหนด ISO 39001)
Rev.1 ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2563

 หลักฐานการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หน้า 16/35

ข้อ

ข้อกาหนด
– be communicated;
be updated as appropriate.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานตนเอง

The organization shall retain documented
information on the RTS objectives and the
RTS targets.
When establishing and reviewing its RTS
objectives and RTS targets, an organization
shall take into account its risks and
opportunities in 6.2, its RTS performance
factors in 6.3 and element and criteria in
6.3 as well as give consideration to its
management capacity.
It shall also consider its technological
options, its financial, operational and
business requirements, and the views of
interested parties.
When planning how to achieve its RTS
objectives and RTS targets, the
organization shall determine:
– what will be done;
– what resources will be required;
– who will be responsible;
– when it will be completed;
– how the results will be evaluated.

 องค์ ก รต้ อ งก าหนดแผนงานด้ า นความปลอดภั ย  มีเอกสารแผนงานด้านความปลอดภัยการจราจร  แผนงานด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
การจราจรทางถนนไว้เป็นเอกสาร ที่ครอบคลุมถึง สิ่งที่ ทางถนนที่เป็นปัจจุบัน และมีก ารทบทวนตามความ ถนนทีเ่ ป็นปัจจุบัน
จะด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมาย จาเป็น
ทรัพ ยากรที่จ าเป็น ผู้รับ ผิดชอบ ช่ว งเวลาดาเนินการ  ทวนสอบความเป็นไปได้ในการบรรลุผลสาเร็จ
และวิธีการประเมินผลสาเร็จ
ของวัตถุประสงค์และแผนงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน
 องค์กรต้องสื่อสารวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย  มีก ารสื่อ สารแผนปฏิ บั ติก ารไปยั ง หน่ ว ย งาน  หลักฐานการสื่อสารแผนงานฯ
การจราจรทางถนนไปยังผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ที่องค์กรกาหนด
การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ
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The action plans shall be documented and  องค์กรต้องทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัย
reviewed as necessary.
การจราจรทางถนนตามความจาเป็น

7.
7.1

Support
Coordination
The organization shall coordinate with
relevant levels and functions of the
organization (including the involvement of
employees, in general) and interested
parties to realize the potential benefits
from its actions related to RTS.

It shall ensure that there is appropriate
internal and external consultation and
coordination of its activities designed to
achieve the established RTS objective(s)
and RTS targets.

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแผนงานด้าน
ความปลอดภัย การจราจรทางถนนที่เกี่ย วข้ อ งกับ
หน่วยงานตนเอง

 องค์ก รต้อ งประสานความร่ว มมื อ ของหน่ว ยงาน
ต่า งๆ ภายในองค์ก ร และผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ในการ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน

 มี ก ารก าหนดรู ป แบบและแนวทางในการ  รายงานการประชุม รายงานการเยี่ยมลูกค้า
ประสานความร่ว มมือ ของหน่ว ยงานต่า งๆ ภายใน ภาพกิจกรรม
องค์ ก ร และผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งเหมาะสมใน
กิ จ กรรมที่ อ อกแบบมาเพื่ อ สนั บ สนุ น การบรรลุ
หมายเหตุ การประสานความร่ว มมือ สามารถดาเนิน วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายด้ า นความปลอดภั ย
การผ่ า นหลากหลายวิ ธี ก ารและช่ อ งทาง เช่ น การ การจราจรทางถนน
ประชุม การเยี่ยมเยียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ทวนสอบผลการประสานความร่ ว มมื อ ตาม
เป็นต้น
รูปแบบและแนวทางที่กาหนด
 องค์กรต้อ งมีวิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าได้ดาเนินการ  ทวนสอบผลการประสานความร่ ว มมื อ และ  รายงานการประชุม รายงานการเยี่ยมลูกค้า
ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคั ญ เพื่ อ ภาพกิจกรรม
และภายนอกองค์กร ในกิจกรรมที่สนับสนุนการบรรลุ นาไปสู่การตัดสินใจใดๆ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายด้ า นความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับ
การลดการเสีย ชีวิ ตและการบาดเจ็ บ สาหั ส ให้ มี ก าร
ปรึ ก ษาหารื อ ในกิ จ กรรมที่มี ความสาคัญ และมี ความ
เสี่ยง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ
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Resources
The organization shall determine and
provide the resources and allocation
framework needed for establishment,
implementation, maintenance and
continual improvement of the RTS
management system to achieve the
established RTS objective(s) and RTS
targets.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์กรต้องกาหนดและจัดเตรียมทรัพยากรที่จาเป็น
ต่อ การดาเนินงานด้านความปลอดภัย การจราจรทาง
ถนนให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายด้ า นความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยพิจารณาถึงทรัพยากร
ที่มีอยู่ในองค์กรและทรัพยากรที่ต้องจัดหาจากภายนอก

 ตรวจสอบเอกสาร หลั ก ฐาน สั ม ภาษณ์ ผู้  แผน/รายการทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรที่ใช้ในการ จัดการด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน
จัดทา นาไปปฏิบั ติ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อ ง
ของการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ให้
มีเพียงพอ เหมาะสม
 ทวนสอบผลการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
หมายเหตุ ตัวอย่างของทรัพยากรที่จาเป็น เช่น อาคาร
เป้ า หมายด้า นความปลอดภั ย การจราจรทางถนน
ยานพาหนะ อุ ป กรณ์ ข นส่ ง บุ ค ลากร งบประมาณ
โดยเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยกรขององค์กร
อุ ป กรณ์ ด้ า นความปลอดภั ย และตอบสนองต่ อ เหตุ
ฉุ ก เฉิ น และอุ บั ติ ก ารณ์ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
รวมถึงแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทั้งทรัพยากรที่มี
อยู่ในองค์กร และทรัพยากรที่ต้องจัดหาจากภายนอก
เป็นต้น

Competence
The organization shall:
 องค์ ก รต้ อ งก าหนดความสามารถที่ จ าเป็ น ของ
– determine the necessary competence
บุคลากรที่ปฏิบั ติงานภายใต้ก ารควบคุมขององค์ก รที่
of person(s) doing work under its
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน
control that affects its RTS performance;
หมายเหตุ ตัวอย่างตาแหน่งงานที่สาคัญ เช่น ผู้จัดการ
ด้ า นความปลอดภั ย (ถ้ า มี ) พนั ก งานขั บ รถขนส่ ง
พนั ก งานวางแผนเส้ น ทางและการเดิ น รถ พนั ก งาน
ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในองค์กร ผู้รับผิดชอบ
ด้า นความปลอดภัย ในการขนส่ ง พนั ก งานซ่อ มบ ารุ ง
และพนัก งานรับ เหมาที่ป ฏิบั ติงานภายใต้การควบคุม
ขององค์กร เป็นต้น

 มีการกาหนดความสามารถที่จาเป็นของบุคลากร  เอกสารที่กาหนด Training need
ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  เอกสาร JD/JS
กับระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนของพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน
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- ensure these persons are competent on  องค์กรต้องกาหนดความสามารถโดยพิจารณาจาก
the basis of appropriate education,
การศึกษา ประสบการณ์ และการฝึก อบรม โดยอาจ
training, or experience;
ระบุ ในเอกสาร Training need หรือเอกสารบรรยาย
ลักษณะงาน (JD/JS)

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มีการกาหนดความสามารถที่จาเป็นของบุคลากร  หลั ก ฐานการศึ ก ษา ประสบการณ์ ท างาน
ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ประวัติฝึกอบรมของบุคลากร
กับระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนของพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน

– where applicable, take actions to
 องค์ ก รต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรที่  มี แ ผน/แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี
acquire the necessary competence, and ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นอย่างเพียงพอ
evaluate the effectiveness of the
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนให้ มีความสามารถ  มีห ลักฐานการดาเนินการเพื่อ พัฒนาบุ คลากร
actions taken;
ตามที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเหมาะสม และป ระเมิ น ตามแผน/แนวทางที่กาหนด
ประสิทธิผลของการพัฒนานั้น
 มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนานั้น
หมายเหตุ การพัฒนาบุ คลากรสามารถดาเนินการได้  สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามี
หลายรูป แบบ เช่ น การฝึ ก อบรม การสอนงาน การ ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ

 แผน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 หลั ก ฐานการพั ฒ นาตามแผน/แนวทางที่
กาหนด เช่น ใบลงทะเบียน บันทึกการฝึกอบรม
 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นา
เช่ น ผ ล Pre test - Post test รา ย ง า น ก า ร
มอบหมายงาน

มอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
– retain appropriate documented
information as evidence of
competence.

 องค์กรต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถของ
บุคลากรที่ป ฏิบั ติงานภายใต้การควบคุมขององค์ ก รที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย การจราจรทางถนน ที่
กาหนดไว้ และจัดเก็บไว้เป็นบันทึกที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

 มี บั น ทึ ก แสดงความสามารถของบุ ค ลากรที่  หลักฐานแสดงความสามารถของบุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน ตาม Training need หรื อ เอกสาร JD/JS ที่
กาหนดไว้ครบถ้วน
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7.4

Awareness
Persons doing work under the
organization’s control, and who are
affected by or affect RTS in their work,
shall be aware of:
– the RTS policy;
– their contribution to the effectiveness
of the RTS management system,
including the benefits of improved RTS
performance;
– the implications of not conforming with
the RTS management system
requirements;
– information and lessons learned
concerning the major relevant road
traffic incidents that are experienced by
the organization.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์ ก รต้ อ งสร้า งความตระหนัก ให้ กับ บุ คลากรที่
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภั ย ก ารจราจรทางถนน ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ของนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นความ
ปลอดภัย การจราจรทางถนน และการมีส่ว นร่ว มกั บ
ระบบการจัดการ

 มีกิจกรรมหรือแนวทางการสร้างความตระหนัก  หลักฐานการสื่อสาร การอบรม
ให้ กับ บุ คลากรที่ป ฏิบัติงานภายใต้ก ารควบคุมของ  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม แบบประเมินการจัด
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย กิจกรรม เป็นต้น
การจราจรทางถนน ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของ
นโยบาย วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน และการมี ส่ ว นร่ว มกับ ระบบการจั ดการ
และทวนสอบบั นทึก หลัก ฐานการดาเนินกิจ กรรม/
หมายเหตุ
แนวทางดังกล่าว
- การสร้างความตระหนักอาจอยู่ในรูปของการจัด
 ทวนสอบความตระหนั ก ของพนัก งานและผู้ มี
กิจ กรรมหรื อ การสื่อ สาร เช่น กิจ กรรมส่งเสริมความ
ส่วนได้เสียที่เข้ามาดาเนินการภายในองค์กร เช่น จาก
ปลอดภัย การจราจรทางถนน การสื่อ สารเรื่อ งความ
การสัมภาษณ์ การตรวจเยี่ยมพื้นที่ เป็นต้น
ปลอดภั ย การจราจรทางถนนอย่ า งสม่ าเสมอ การ
แบ่งปันความรู้จากอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ด้านการจราจร
ทางถนนที่เคยเกิดขึ้น เป็นต้น
- ตัวอย่างตาแหน่งงานที่สาคัญ เช่น ผู้จัดการด้าน
ความปลอดภัย (ถ้ามี) พนักงานขับรถขนส่ง พนักงาน
วางแผนเส้นทางและการเดินรถ พนักงานผู้รับผิดชอบ
ด้า นความปลอดภัย ในองค์ก ร ผู้รับ ผิดชอบด้า นความ
ปลอดภัยในการขนส่ง พนักงานซ่อมบารุง และพนักงาน
รั บ เหมาที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารควบคุ ม ขององค์ ก ร
เป็นต้น
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7.5

Communication
The organization shall determine the need
for internal and external communications
relevant to the RTS management system,
including:
– on what it will communicate;
– when to communicate;
– with whom to communicate.

 องค์ ก รต้ อ งก าหนดแนวทางในการสื่ อ สารทั้ ง
ภายในและภายนอก ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนครอบคลุมถึงการกาหนดเรื่องที่จะ
สื่ อ สาร ช่ ว งเวลาในการสื่ อ สาร และผู้ ที่ รั บ สื่ อ ให้
เหมาะสมกับแต่ละระดับและหน่วยงานภายในองค์กร
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

The organization shall establish,
implement and maintain a communication
process considering the various levels and
functions of the organization and
interested parties.
The organization shall support the
continual improvement of RTS
performance, by engaging with and
promoting among its internal and external
interested parties, as appropriate, the need
for a long-term focus on RTS results and
the means by which they can be achieved.

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มีกระบวนการ/แนวทางในการสื่อสารทั้งภายใน  แผน/แนวทางการสื่อสาร
และภายนอก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย  ผล/หลั ก ฐานการสื่ อ สาร เช่ น ประกาศ
การจราจรทางถนน และทวนสอบหลักฐานของการ รายงานการประชุม อีเมล์ จดหมาย
ดาเนินการตามกระบวนการ/แนวทางที่กาหนด
 ทวนสอบประสิทธิผลของการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก โดยพิจารณาจากรูปแบบการสื่อสาร
หมายเหตุ การสื่อสารอาจกาหนดเป็นแผนการสื่อสาร ช่องทางในการสื่อ สาร และการรับรู้และเข้า ใจของ
ทั้งภายในภายนอก และมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน กลุ่มเป้าหมาย

 องค์กรต้องสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน เช่น
- การชี้บ่ ง ดัชีชี้วัดผลการดาเนินงานด้า นความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน
- การวางแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนในระยะยาวร่วมกัน
กับองค์กร

 มีแ นวทางการสนับ สนุน การมีส่ว นร่ ว มกั บ ผู้ มี  ผล/หลักฐานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการ เสีย เช่น รายงานการประชุม อีเมล์ จดหมาย
ปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน
 ทวนสอบผลของการนามุมมองและการมีส่ว น
ร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาพิจารณาปรับปรุงผล
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
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แสดงความสอดคล้อง

7.6 Documented information
7.6.1 General
The organization’s RTS management
system shall include:
– documented information required by
this International Standard;
– documented information determined
by the organization as being necessary
for the effectiveness of the RTS
management system.

 องค์ก รต้ อ งพิ จ ารณาความจ าเป็ นในการก าหนด  มีการกาหนดโครงสร้างของระบบเอกสาร
 ระบบเอกสารสารสนเทศ
ระบบเอกสารสารสนเทศในระบบการจั ด การความ สารสนเทศในระบบการจัดการ และทวนสอบความ
ปลอดภัยทางถนน โดยพิจ ารณาตามที่ข้ อกาหนดของ เพียงพอ เหมาะสมของเอกสารสารสนเทศที่องค์กร
มาตรฐานนี้ระบุให้มีเอกสารสารสนเทศ และพิจารณาใน กาหนด
กระบวนการที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการ
จัดการ

7.6.2 Creating and updating
When creating and updating documented
information, the organization shall ensure
appropriate:
– identification and description (e.g.
a title, date, author, or reference
number);
– format (e.g. language, software version,
graphics) and media (e.g. paper,
electronic);
– review and approval for sustainability
and adequacy.

 องค์กรต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานในการจั ดทา
และปรับ ปรุงเอกสารสารสนเทศในระบบการจั ดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยครอบคลุม
- การชี้ บ่ ง ชื่ อ หรื อ รหั ส เอกสาร วั น ที่ จั ด ท า
ผู้ จั ด ท า และสถานะที่ แ สดงความเป็ น ปั จ จุ บั น ของ
เอกสาร โดยอาจจั ด ทาเป็ น ทะเบี ย นควบคุมเอกสาร
(Master List)
- การกาหนดรูปแบบของเอกสาร เช่น ภาษาที่
ใช้ การจัดทาเอกสารในรูปกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์
- การทบทวนและอนุมัติใช้เอกสารสารสนเทศ

หมายเหตุ ตั ว อย่ า งของระบบเอกสารสารสนเทศ
ประกอบด้วย คู่มือการจัดการ (Manual) ขั้นตอนการ
ด า เ นิ น ง า น (Procedure) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น (Work
instruction) แบบฟอร์ ม (Form) เอกสารสนั บ สนุ น
(Supporting Document)

 มี ก ระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน  ขั้นตอนการดาเนินงานการควบคุมเอกสาร
การจัดทา การปรับปรุง และการควบคุมเอกสารที่ สารสนเทศ
จั ด ท าขึ้ น ภายในองค์ ก ร และเอกสารที่ รั บ มาจาก
ภายนอก
 ทวนสอบความเข้ า ใจของผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ควบคุมเอกสารสารสนเทศ
 ทวนสอบการใช้ ง านเอกสารสารสนเทศทั้ ง
เอกสารภายในและเอกสารที่ รั บ จากภายนอก
ณ จุดปฏิบัติงานว่ามีความเป็นปัจจุบัน และได้รับการ
ควบคุมอย่างเหมาะสม
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หมายเหตุ กรณี ก ารควบคุ ม เอกสารสารสนเทศใน  ทวนสอบการใช้ ง านเอกสารสารสนเทศใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิก ส์ ควรมีระบบการควบคุมข้ อมูล รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ถ้ า มี ) และการควบคุ ม
ไม่ให้สูญหาย เสียหาย และป้องกันการแก้ไขข้อมู ลหรือ ที่เหมาะสม
การน าไปใช้ อ ย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ งเช่ น เดี ย วกั น เช่ น การ
ก าหนดสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล การส ารองข้ อ มู ล
การป้องกันไวรัส เป็นต้น
7.6.3 Control of documented Information
Documented information required by the
RTS management system and by this
International Standard shall be controlled
to ensure:
– it is available and suitable for use,
where and when it is needed;
– it is adequately protected (e,g. from
loss of confidentiality, improper use, or
loss of integrity).
For the control of documented
information, the organization shall address
the following activities, as applicable:
– distribution, access, retrieval and use;
– storage and preservation, including
preservation of legibility;
– control of changes (e.g. version control);
retention and disposition.

 องค์ ก รต้ อ งด าเนิ น การในการควบคุ ม เอกสาร
ระบบการจั ดการความปลอดภัย การจราจรทางถนน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีเอกสารสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอยู่ ณ
จุดปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
การสูญหาย และการนาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

 มี ก ระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน  ขั้นตอนการดาเนิน งานการควบคุมเอกสาร
การจัดทา การปรับปรุง และการควบคุมเอกสารที่ สารสนเทศ
จัดทาขึ้นภายในองค์กร
 ทวนสอบความเข้ า ใจของผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ควบคุมเอกสารสารสนเทศ
หมายเหตุ องค์กรอาจมอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะใน  ทวนสอบการใช้งานเอกสารสารสนเทศ ณ จุ ด
ปฏิ บั ติ ง านว่ า มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น และได้ รั บ การ
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
ควบคุมอย่างเหมาะสม
 ทวนสอบการใช้ ง านเอกสารสารสนเทศใน
 องค์ ก รต้ อ งด าเนิ น การในการควบคุ ม เอกสาร รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ถ้ า มี ) และการควบคุ ม
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนให้ ที่เหมาะสม
ครอบคลุมถึง
- การแจกจ่าย เข้าถึง เรียกคืน และนาไปใช้
- การจัดเก็บ รักษา และอ่านได้ง่าย
- การควบคุมสถานะการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
- ระยะเวลาจัดเก็บและทาลาย
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8.
8.1

ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

Documented information of external origin
determined by the organization to be
necessary for the planning and operation
of the RTS management system shall be
identified as appropriate, and controlled.

 องค์กรต้องดาเนินการชี้บ่งและควบคุมเอกสารที่
รับมาจากภายนอกซึ่งจาเป็นต้องใช้อ้างอิงในระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน

Operation
Operational planning and control
The organization shall determine, plan,
implement and control the processes to
meet requirements, and to implement the
actions determined in 6.2, to address the
RTS performance factors identified in 6.3
and the RTS objectives and RTS targets in
6.4, by:
– establishing criteria for the processes;
– implementing control of the processes
in accordance with the criteria;
– keeping documented information to the
extent necessary to have confidence
that the processes have been carried
out as planned.

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มี ก ระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน  ขั้นตอนการดาเนินงานการควบคุมเอกสาร
การควบคุมเอกสารที่รับมาจากภายนอก
สารสนเทศ
 ทวนสอบความเข้ า ใจของผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ควบคุมเอกสารที่รับมาจากภายนอก
 ทวนสอบการใช้งานเอกสารที่รับ จากภายนอก
ณ จุดปฏิบัติงานว่ามีความเป็นปัจจุบัน และได้รับการ
ควบคุมอย่างเหมาะสม

 องค์ ก รต้ อ งระบุ ก ระบวนการที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่ต้องมีการควบคุม
ให้ครอบคลุมการจัดการกับดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนที่องค์กรกาหนด
และวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายด้ า น ความปลอดภั ย
การจราจร ทางถนน โดยกาหนดเกณฑ์ในการควบคุม
กระบวนการ และดาเนินการให้ ได้ตามเกณฑ์ควบคุม
ดังกล่าว รวมทั้งจัดเก็บบันทึก หลักฐานการดาเนินการ
ควบคุมกระบวนการ

 มีการกาหนดกระบวนการที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุ
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน
 มีก ารวางแผนและก าหนดเกณฑ์ก ารควบคุ ม
กระบวนการที่กาหนดดังกล่าว รวมทั้งการดาเนินการ
ควบคุมตามเกณฑ์ อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
 มีบันทึกผลการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์
การควบคุมที่กาหนด
 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวนสอบ
ความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการต่างๆ
หมายเหตุ องค์กรสามารถจัดทาในรูปของ Procedure,  ทวนสอบการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบ
Work Instruction แผนบ ารุ ง รั ก ษายานพาหนะและ การ
อุ ป กรณ์ , Specification ของเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ด้ า น
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน เป็นต้น
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 เกณฑ์ควบคุมของกระบวนการที่ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยอาจอยู่
ในรูปของ Procedure, Work Instruction
แผนบารุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์,
Specification ของเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน
 บันทึกการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์ที่
กาหนด
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ข้อกาหนด
The organization shall control planned
changes and review the consequences of
unintended changes, taking action to
mitigate any adverse effects, as necessary.
The organization shall ensure that
outsourced processes are controlled.

8.2

Emergency preparedness and response
The organization shall respond to actual
death and serious injuries caused by road
traffic crashes or by other road traffic
incidents in which the organization is
involved and, where practicable, prevent
or mitigate adverse associated impacts on
RTS.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

 องค์กรต้องดาเนินการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและ  มี ก ระบวนการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงและ
ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นทั้งที่มี ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นทั้งที่
การวางแผนและเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
มีการวางแผนและเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
 ทวนสอบผลการปฏิบั ติงาน ณ สถานประกอบ
การ
 องค์ ก รต้ อ งด าเนิ น การควบคุ ม กระบวนการที่  มี ก ารควบคุ ม กระบวนการที่ ด าเนิ น การโดย
ดาเนินการโดยผู้รับจ้างช่วง/หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
หมายเหตุ องค์กรสามารถดาเนินการผ่านกระบวนการ  มี ก ารควบคุ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจากหน่ ว ยงาน
จั ด ซื้ อ จั ดจ้ า ง และประเมิน ผู้ รับ จ้ า งช่ ว ง/หน่ ว ยงาน ภายนอกให้ มั่ น ใจว่ า มี ค วามสามารถและความ
ตระหนั ก ในระบบการจั ด การความปลอดภั ย การ
ภายนอกได้
จราจรทางถนนขององค์กรอย่างเพียงพอ เหมาะสม
 ทวนสอบความเข้ าใจ และความตระหนัก ของ
ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอก

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง
 ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานการควบคุ ม ผู้ ใ ห้

บริการภายนอก
 ทะบียนรายชื่อหน่วยงานให้บริการภายนอก
 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ให้บริการจาก
ภายนอก

 องค์กรต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานและดาเนินการ  มีแผน/มาตรการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน การ  แผน/มาตรการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน การ
ตอบสนองต่ อ การเสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เตรียมความพร้อมในการจัดการอุบัติการณ์ที่เกิดจาก เตรียมความพร้อมในการจัดการอุบัติการณ์ที่เกิด
อุบัติการณ์ที่องค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
การชนกันบนถนน ซึ่งควรครอบคลุมตั้งแต่การเตรียม จากการชนกันบนถนน
หมายเหตุ องค์กรอาจจัดทาในรูปของแผน/มาตรการ/ ความพร้ อ มก่ อ นเกิ ด เหตุ การตอบสนองในช่ ว งที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน การเตรีย มความพร้อมในการ ได้รับทราบหรือเกิดเหตุขึ้น และการบรรเทาและการ
จั ด การอุ บั ติ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากการชนกั น บนถนน ซึ่ ง เยียวยาผู้ประสบเหตุทั้งร่างกายและจิตใจ
ครอบคลุม ตั้ งแต่ก ารเตรี ย มความพร้อ มก่อ นเกิด เหตุ  ทวนสอบความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องแผน/
การตอบสนองในช่วงที่ได้รับทราบหรือเกิดเหตุขึ้น และ มาตรการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน และอุปกรณ์ต่างๆ
การบรรเทาและการเยีย วยาผู้ประสบเหตุทั้งร่างกาย ที่ ใ ช้ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การกั บ
อุบัติการณ์
และจิตใจ
 ทวนสอบความเข้ า ใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ด าเนิ น การตามแผน/มาตรการ/ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานดังกล่าว
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ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

The organization shall periodically review
and, where necessary, revise its
preparedness for actual death and serious
injuries caused by road traffic crashes or by
other road traffic incidents in which the
organization is involved, and response
procedures, in particular, after such
occurrences of deaths and serious injuries.
The organization shall also periodically test
such procedures where practicable.

 องค์ก รต้อ งทบทวนแผน/มาตรการ/ขั้ นตอนการ
ดาเนินงาน การตอบสนอง ป้องกัน และลดผลกระทบ
ของอุบัติการณ์ที่เกิดจากการชนกันบนถนนที่ส่งผลต่อ
การเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส หรืออุบัติการณ์ที่องค์กร
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นระยะๆ โดยเฉพาะภายหลัง
การเกิดอุบัติการณ์ที่เกิดจากการชนกันบนถนนที่ส่งผล
ต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

 มีก ระบวนการในการทบทวนแผน/มาตรการ/  แผน/มาตรการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน การ
ขั้ นตอนการด าเนิน งาน ในการเตรีย มความพร้อ ม เตรียมความพร้อมในการจั ดการอุบัติการณ์ที่เกิด
สาหรับการจัดการกับอุบัติการณ์ เป็นระยะๆ รวมถึง จากการชนกันบนถนนที่มีการทบทวน
ภายหลังเกิดเหตุ

 องค์ ก รต้ อ งทดสอบขั้ น ตอนการด าเนิ น งานที่
ก าหนดส าหรั บ การจั ด การกรณี เ กิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ก าร
จราจรทางถนนเป็ นระยะๆ และทบทวน โดยเฉพาะ
ภายหลังการเกิดอุบัติการณ์ที่เกิดจากการชนกันบนถนน
ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

 มี ก ารทดสอบแผน/มาตรการ/ขั้ น ตอนการ
ด าเนิ น งานในการจั ด การกรณี เ กิ ด อุ บั ติ ก ารณ์
การจราจรทางถนนเป็นระยะ
 ทวนสอบผลหรือรายงานการทดสอบแผนฯ
 มี ก ระบวนการในการทบทวนขั้ น ตอนการ
ดาเนิน งาน ในการเตรี ย มความพร้อ มสาหรับ การ
จัดการกับอุบัติการณ์ เป็ นระยะๆ รวมถึงภายหลัง
เกิดเหตุ
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง
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9.
9.1

Performance evaluation
Monitoring, measurement, analysis and
evaluation
In relation to the RTS management system,
the organization shall determine:
– what needs to be monitored and
measured;
– the methods for monitoring, measuring,
analysis and evaluation, as applicable,
to ensure valid results;
– when the monitoring and measuring
shall be performed;
– when the results from the monitoring
and measurement shall be analysed
and evaluated.
The organization shall retain appropriate
documented information as evidence of
the results.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์กรต้องกาหนดสิ่งที่จาเป็นในระบบการจัดการ  มีก ารดาเนินการเกี่ย วกับ การเฝ้า ระวัง วัดผล  แผนการเฝ้าระวัง และวัดผล
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ต้องเฝ้าระวังและ วิเคราะห์ข้ อ มูล และประเมินประสิทธิผลของการ  บันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์ของการเฝ้า
วั ด ผล วิ ธี ก ารในการเฝ้ า ระวั ง วั ด ผล วิ เ คราะห์ แ ละ ด าเนิ น งานในระบบการจั ด การความปลอดภั ย ระวัง วัดผล และวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมิน เพื่อ ให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่น่าเชื่อ ถือ ช่วงเวลา การจราจรทางถนน ตามที่องค์กรกาหนด
ของการเฝ้าระวัง วัดผล และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และ  มีบันทึก/หลักฐานแสดงผลลัพธ์ของการดาเนิน
ประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะการดาเนินงานของ การการเฝ้าระวัง วัดผล และวิเคราะห์ข้อ มูล อย่า ง
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ชัดเจน เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการ
 องค์ก รต้อ งจั ดเก็บ บั นทึก /หลัก ฐานแสดงผลลัพ ธ์ ความปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง
ของการเฝ้าระวัง วัดผล และวิเคราะห์ข้อมูล
 ทวนสอบความเพียงพอ ความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้จากการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ และประเมิน

The organization shall evaluate the RTS
performance and the effectiveness of the
RTS management system.
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The organization shall establish,
implement and maintain a process to
periodically evaluate compliance with
applicable legal RTS requirements and
other RTS requirements to which the
organization subscribes.

9.2

Road traffic crash and other road traffic
incident investigation
The organization shall establish,
implement and maintain a procedure(s) to
record, investigate and analyse those road
traffic crashes and other incidents in which
it is involved that lead, or have the
potential to lead, to death and serious
injuries of road users, in order to:
a) determine the underlying factors that it
can control and/or influence and that
can be causing or contributing to the
occurrence of those incidents;
b) identify the need for RTS corrective
action;
c) identify opportunities for RTS preventive
action.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์กรต้อ งมีก ระบวนการและ/หรือขั้ นตอนการ
ดาเนินงานในการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
และข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย
การจราจรทางถนน และดาเนินการตามกระบวนการ
และ/หรือขั้นตอนดังกล่าวเป็นระยะๆ

 มีกระบวนการและ/หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการประเมิ น ความสอดคล้ อ งตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน
 มีห ลั ก ฐานการประเมิ นความสอดคล้อ งอย่า ง
ครบถ้ ว นเป็ นระยะๆ ตามกระบวนการ/ขั้ นตอนที่
กาหนด
 ทวนสอบหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องตามผลการ
ประเมิน

 ขั้ น ตอนการดาเนิน งาน การประเมิ น ความ
สอดคล้องของกฎหมายฯ
 รายงานการประเมินความสอดคล้อง
 หลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายฯ

 องค์กรต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานในการสอบสวน
และวิเคราะห์การชนกันบนถนนและอุบัติการณ์อื่นๆ ที่
นาไปสู่การเสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้ถนน
ครอบคลุมถึงการระบุสาเหตุการเกิดอุบัติการณ์ ความ
จาเป็นในการปฏิบัติแก้ไข และโอกาสในการปฏิบัติการ
ป้องกัน
 องค์กรต้องดาเนินการสอบสวนเกี่ย วกับอุบัติการณ์
และการชนกันบนถนนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
บันทึก ผลไว้เป็ นลายลัก ษณ์อั ก ษร และจัดเก็บ เพื่อ ให้
สามารถสอบย้อนกลับข้อมูลได้

 มีขั้ น ตอนการดาเนินงานในการสอบสวนและ
วิเคราะห์การชนกันบนถนนและอุบั ติการณ์อื่ นๆ ที่
นาไปสู่การเสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้
ถนน
 ทวนสอบบั นทึก /หลัก ฐานการดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนด และดาเนินการภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ทวนสอบประสิทธิผลของการปฏิบั ติก ารแก้ไข
และการป้องกันของอุบัติการณ์ต่า งๆ โดยพิจารณา
ข้อมูลที่ผ่านมาว่าเกิดอุบัติการณ์ในลักษณะซ้าๆ เดิม
หรือไม่

 ขั้ น ตอนการดาเนินงานในการสอบสวนและ
วิเคราะห์การชนกันบนถนนและอุบัติการณ์อื่นๆ
 รายงานผลการสอบสวนและวิเคราะห์การชน
กันบนถนนและอุบัติการณ์อื่นๆ
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แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์ก รต้อ งด าเนิน การตรวจประเมิ นภายในตาม
ช่ว งเวลาที่ มี ก ารวางแผน เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่แ สดงถึ ง
ความสอดคล้องและประสิทธิผลของการนาระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนมาปฏิบัติ

 มีการกาหนดแผนการตรวจประเมินภายในตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
 มีการกาหนดโปรแกรมการตรวจประเมิน
 มี ก ารก าหนดเกณฑ์ แ ละขอบข่ า ยการตรวจ
ประเมินครบถ้ว นทุก ข้ อก าหนดของมาตรฐาน และ
ข้อกาหนดขององค์กร
 มีการตรวจประเมินภายในตามโปรแกรม และ
ขอบข่า ยที่กาหนดครบถ้ว น โดยผู้ตรวจประเมินที่มี
ความสามารถ เป็ นกลาง และเป็ นอิ ส ระจากงานที่
ตรวจ (ทวนสอบประวั ติ / บั น ทึ ก การฝึ ก อบรมของ
ผู้ ต รวจประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ สั ม ภาษณ์
ผู้ตรวจประเมิน)
 ทวนสอบบั น ทึ ก ผลการตรวจประเมิ น ภายใน
และการรายงานผลไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

 แผน และโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน
 ประวั ติ / บั น ทึ ก การฝึ ก อบรมของผู้ ต รวจ
ประเมินที่ได้รับมอบหมาย
 บันทึกผลการตรวจประเมินภายใน และการ
รายงานผลไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

The investigations shall be performed in a
timely manner.
Any identified need for RTS corrective
action or opportunities for RTS preventive
action shall be dealt with according to the
relevant parts of Clause 10.
The results of road traffic crash and other
incident investigations shall be
documented and maintained.
9.3

Internal audit
The organization shall conduct internal
audits at planned intervals to provide
information on whether the RTS
management system:
a) conforms to:
–the organization’s own requirements
for its RTS management system;
–the requirements of this International
Standard;
b) is effectively implemented and
maintained.
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แนวทางการปฏิบัติ

The organization shall:
- plan, establish, implement and maintain
an audit programme(s), including the
frequency, methods, responsibilities,
planning requirements and reporting.
The audit programme(s) shall take into
consideration the importance of the
processes concerned and the results of
previous audits;
- define the audit criteria and scope for
each audit;

 องค์ ก รต้ อ งก าหนดโปรแกรมการตรวจประเมิ น
ภายใน ที่ระบุความถี่ วิธีการตรวจประเมิน เกณฑ์การ
ตรวจประเมิ น ขอบข่ า ยของการตรวจประเมิ น
ผู้รับ ผิด ชอบ ตลอดจนการรายงานผล โดยพิ จ ารณา
ความสาคัญของกระบวนการในระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และผลการตรวจประเมิน
ครั้งก่อน

– select auditors and conduct audits to
ensure objectivity and the impartiality
of the audit process;

 องค์ ก รต้ อ งคั ด เลื อ กผู้ ต รวจประเมิ น ภายในที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เช่ น ผ่ า นการอบรมข้ อ ก าหนด
มาตรฐานระบบการจั ดการความปลอดภัย การจราจร
ทางถนน มีความเป็นกลาง และอิสระจากงานที่ตรวจ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

– ensure that the results of the audits are  องค์กรต้องมีการรายงานผลการตรวจประเมินไป
reported to relevant management;
ยังผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง
– retain documented information as
evidence of the implementation of the
audit programme and the audit results.

 องค์ ก รต้ อ งจั ด เก็ บ บั น ทึ ก หลั ก ฐานการตรวจ
ประเมินตามโปรแกรมที่กาหนด และผลของการตรวจ
ประเมิน เพื่อให้สามารถสอบย้อนกลับข้อมูลได้
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แนวทางการปฏิบัติ

9.4

Management review
Top management shall review the
organization's RTS management system, at
planned intervals, to ensure its continuing
suitability, adequacy and effectiveness in
achieving the established RTS objectives
and RTS targets. In establishing its RTS
management system, or following review
of its RTS management system,

 องค์ ก รโดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งทบทว น
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และต้อง
ระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่สาคัญของระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่จาเป็นต้องมีการ
นาไปด าเนิ น การร่ ว มกั บ ระบบการจั ด การอื่ น ๆ เพื่ อ
ปรับปรุงสมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนในระยะยาว

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มีการกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทบทวน  แผนการทบทวนฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
 ข้อมูลสาหรับนาเข้าทบทวนฝ่ายบริหาร
 มีการทบทวนฝ่ายบริหารตามช่วงเวลาที่กาหนด  บันทึกผลการทบทวนฝ่ายบริหาร
โดยมี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข้ า ร่ ว ม และน าผลการ
ด าเนิ น งานของระบบการจั ด การความปลอดภั ย
การจราจรทางถนนมาทบทวนครบถ้วน
 มี บั น ทึ ก /หลั ก ฐานการทบทวนฝ่ า ยบริ ห ารที่
แสดงถึ ง การตั ด สิ น ใจในการปรั บ ปรุ ง และความ
the organization shall identify and analyse หมายเหตุ การทบทวนโดยฝ่ า ยบริ ห ารสามารถ จ าเป็ นในการเปลี่ย นแปลงระบบการจั ด การความ
the key issues which need to be addressed ดาเนินการในรูปแบบการประชุม หรือ รูป แบบวิธีก าร ปลอดภัยการจราจรทางถนน
across the management system in order to อื่นๆ ตามความเหมาะสม และควรดาเนินการภายหลัง
improve the organization’s RTS
ช่วงเวลาของการตรวจประเมินภายใน
performance in the interim and long term.
The management review shall include
 การทบทวนฝ่ายบริหารต้องมีการนาข้อมูลเข้า
consideration of:
ทบทวน ดังนี้
a) the status of actions from previous
ก. การติดตามประเด็นที่มอบหมายจากการประชุม
management reviews;
ครั้งก่อน
b) changes in external and internal issues
ข. การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายในและภายนอกที่
that are relevant to the RTS
มีผลต่อระบบการจัดการความปลอดภัย
management system;
การจราจรทางถนน
c) information on the RTS performance,
ค. ผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
including trends in
การจราจรทางถนน
–nonconformities and corrective
ง. โอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ
actions,
พิจารณาเทคโนโลยีใหม่ๆ
จ. ข้อมูลตอบกลับและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ฉ. ผลการสอบสวนอุบัติการณ์
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ข้อกาหนด
–monitoring, measurement analysis and
evaluation of results, including the
extent to which RTS objectives and
RTS targets have been met, and
–audit results and evaluations of
compliance with legal and other
requirements to which the
organization subscribes;
d) opportunities for continual
improvement, including consideration
of new technologies;
e) relevant communication(s) from
interested parties, including complaints;
f) road traffic crash and other road traffic
incident investigation.
The outputs of the management review
shall include decisions related to continual
improvement opportunities, achieving RTS
results and any need for changes to the
RTS management system.
The organization shall retain documented
information as evidence of the results of
the management reviews.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 องค์ ก รต้ อ งมี ผ ลลั พ ธ์ จ ากการทบทวนที่ แ สดงถึ ง
โอกาสในการปรับปรุง การบรรลุผลสาเร็จ ของความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน และจั ด เก็ บ บั น ทึ ก ผลการทบทวนไว้ เ ป็ น
หลักฐาน
หมายเหตุ ผลลัพ ธ์จากการทบทวนสามารถแสดงใน
รูปแบบของรายงานการประชุม หรือรูปแบบอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
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ข้อ
10.
10.1

ข้อกาหนด

แนวทางการปฏิบัติ

Improvement
Nonconformity and corrective action
When a nonconformity with the
 องค์กรต้องมีการจัดการกับความไม่สอดคล้องตาม
requirements of the RTS management
ข้อกาหนดของมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยดาเนินการแก้ไข
system occurs, the organization shall:
เบื้ อ งต้น การวิเคราะห์ ห าสาเหตุ และการปฏิบัติก าร
a) react to the nonconformity, and as
แก้ไขไม่ให้เกิดซ้าที่เหมาะสมกับผลกระทบของความไม่
applicable,
สอดคล้องที่พบ และมีการทวนสอบประสิทธิผลของการ
–take action to control, and correct it,
แก้ไข
and
 องค์กรต้องจัดเก็บบันทึก/หลักฐานในการปฏิบัติการ
–deal with the consequences;
แก้ไขและผลของการปฏิบัติการแก้ไข
b) evaluate the need for action to
หมายเหตุ ตัวอย่างความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
eliminate the causes of the
อาจพบจากการตรวจประเมิน ภายใน การปฏิบั ติ ไ ม่
nonconformity, in order that it does not
สอดคล้ อ งตามข้ อ ก าหนดขององค์ ก ร การปฏิ บั ติ ไ ม่
recur or occur elsewhere, by
สอดคล้องตามกฎหมายและข้ อ กาหนดอื่นๆ การเกิด
–reviewing the nonconformity,
อุบัติการณ์หรือเหตุชนกันบนถนน หรือข้อร้องเรียน
–determining the causes of the
nonconformity, and determining if
similar nonconformities exist, or could
potentially occur;
c) implement any action needed;
d) review the effectiveness of any
corrective action taken;
e) make changes to the RTS management
system, if necessary.

แนวทางการตรวจประเมิน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 มีก ระบวนการหรือ ขั้ นตอนการด าเนิน งานใน
การจัดการกับความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
 ทวนสอบบันทึก/หลักฐานการจัดการกับความ
ไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่กาหนด
 ทวนสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไข
ความไม่ ส อดคล้ อ ง โดยพิ จ ารณาข้ อ มู ล ความไม่
สอดคล้อ งที่ ผ่า นมาว่ า มี ป ระเด็น เดิ มที่ เ กิ ดขึ้ น ซ้ าๆ
หรือไม่

 ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการกับความไม่
สอดคล้องตามข้อกาหนด
 บั น ทึ ก /หลั ก ฐานการจั ด การกั บ ความไม่
สอดคล้องตามข้อกาหนด
 ทะเบี ย นรายการความไม่ ส อดคล้ อ งตาม
ข้อกาหนด

Corrective actions shall be appropriate to
the effects of the nonconformities
encountered.
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ข้อ

10.2

ข้อกาหนด
The organization shall retain documented
information as evidence of
– the nature of the nonconformities and
any subsequent actions taken, and
– the results of any corrective action.
Continual improvement
The organization shall continually improve
the suitability, adequacy and effectiveness
of the RTS management system.

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจประเมิน

 องค์กรต้องมีการปรับปรุงการจัดการความปลอด  มี กิ จ กรรม/แนวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง
จั ด การความปลอดภั ย การจราจรทางถนนอย่ า ง
หมายเหตุ ตัวอย่างของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ต่อเนื่อง
ประสิทธิผลด้านการจัดการความปลอดภัยการจราจร  ทวนสอบประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการ
ทางถนนมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น (อุ บั ติ เ หตุ ล ดลง ไม่ เ กิ ด จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
อุบัติเหตุซ้าๆ ต้นทุนการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความ
เสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น ลดลง) เป็ น ต้ น หรื อ การจั ด
กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงองค์กร/กระบวนการ
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
แสดงความสอดคล้อง

 รายงานการจัดกิจกรรมด้านการปรับปรุงการ
จัดการความปลอดภัยการ จราจรทางถนน
 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากพนักงาน
 ข้อมูลวัตถุ ประสงค์ เป้า หมาย ผลลัพ ธ์ด้า น
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่สะท้อนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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