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อบุตัเิหตทุางถนน เป็นความสญูเสยีระดบัประเทศ และระดบัโลก ซึง่องคก์ารอนามัยโลก (WHO) 
ประเมนิไวเ้มือ่ปี 1990 วา่ โรคระบาดทีทํ่าใหม้นุษยใ์นโลกลม้ตายในเรือ่ง “อบุตัเิหตบุนนถนน (road 
traffic accident)” อยูท่ีอ่นัดบั 9 แตภ่ายในปี 2020 จะขึน้มาอยูอ่นัดบัที ่3  

ดงันัน้ในธรุกจิของการขนสง่ของทกุบรษัิท ไดต้ระหนักถงึเรือ่ง ความปลอดภยับนถนน (Road 
Transport Safety) เป็นสําคญั เนือ่งจากเหตกุารณ์บนทอ้งถนนทีร่า้ยแรงถงึชวีติของธรุกจิขนสง่ สว่นใหญ่
เกดิจากรถบรรทกุ  สิง่ทีเ่กดิขึน้ขณะนีค้อืในหลาย ๆ สงัคมรูส้กึเปลีย่นไปกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้และเริม่รูส้กึชนิชา
กบัเหตกุารณ์ทีส่ามารถหลกีเลีย่งไดจ้นกลายเป็นการเริม่ยอมรับกบัมันมากขึน้ 

การดําเนนิการระบบการบรหิารความปลอดภยัในการขนสง่นีเ้สนอวธิกีารทํางานทีเ่ป็นระบบเพือ่การ
บรหิารความปลอดภยับนถนนในรปูแบบของการลดความเสีย่งและแนะวธิกีารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ  
นอกจากนัน้ระบบการบรหิารความปลอดภยัฯ ดงักลา่วนีย้ังชว่ยสรา้งขอบเขตการทํางานเพือ่การปรับปรงุ
การทํางานอยา่งตอ่เนือ่งและถอืเป็นสว่นสําคญัของระบบการบรหิารของธรุกจิขนสง่ 
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สญัญาเตอืนภยัทีเ่กีย่วกบัการความปลอดภยับนนถนนแบง่เป็น  3 ขอ้ใหญ ่ๆ คอื  

 พนักงานขบัรถ (driver) 
 ยานพาหนะ และ (vehicle) 
 สภาพแวดลอ้ม  (traffic environment) 

ซึง่ทัง้  3 ขอ้นี ้หากมกีารควบคมุและบรหิารจัดการทีด่ ีกอ่นการขนสง่ ก็จะลดจํานวนอบุตัเิหตบุน
ถนน, ในระหวา่งการขนสง่ จะทําใหล้ดความรนุแรงอนัเกดิจากอบุตัเิหตบุนถนน, และหากมกีารทําระบบ
ความปลอดภยับนถนนเชงิป้องกนั หลงัจากภารกจิขนสง่ก็จะชว่ยลดจํานวนอบุตัเิหตใุนครัง้ตอ่ไป  

เป้าหมายในเรือ่งความปลอดภยับนถนน จัดทําขึน้เพือ่นําเสนอ ฝ่ายบรหิารระดบับนของแตล่ะบรษัิท 
เป็นการอธบิายถงึการปฏบิตักิารดา้นความปลอดภยัที ่ธรุกจิขนสง่ โดยคาดหวงัจะไดรั้บตามวสิยัทศันแ์ละ
นโยบาย HSE ของธรุกจิขนสง่ แตล่ะบรษัิท นอกจากนัน้ยังไดร้วมถงึพืน้ฐานการวดัความกา้วหนา้และการ
บรรลผุลสําเร็จ 
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จากสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตบุนนถนน เกดิจาก 3 สาเหต ุในการทําธรุกจิขนสง่บนถนนสามารถ

สรา้งวธิหีรอืกระบวนการเพือ่ความปลอดภยัในการขนสง่สนิคา้ไดค้อื 
 กอ่นการปฏบิตักิารขนสง่สนิคา้ (before) หากมกีารสรา้งกระบวนการคน้หาความเสีย่ง ,

ประเมนิความเสีย่ง และ ออกมาตรการลดความเสีย่ง (active) ก็จะสามารถลดอบุตัเิหตบุน
ถนน เชน่ การสํารวจเสน้ทางการเดนิรถกอ่นปฏบิตังิานในเทีย่วแรก ,กําหนดจดุพักรถ ,
สรา้งเครอืขา่ยการโตต้อบแผนฉุกเฉนิ ,เสน้ทางฉุกเฉนิ (avoiding accidents) 

 ขณะการปฏบิตักิารขนสง่สนิคา้ (during) หากมกีารสรา้งระบบ  หรอืมาตรการการไว ้
รองรับ (passive) หากเกดิอบุตัเิหต ุก็จะป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บหรอืการสญูเสยีทีร่นุแรง 
เชน่ การควบคมุการเดนิทางดว้ยระบบตดิตามยานพาหนะ ,ระบบการเดนิทางเป็นขบวน ,
การใชข้อ้กําหนดของจดุพักรถกําหนดชัว่โมงการขบัขี ่,สรา้งระบบควบคมุความเร็วของ
ยานพาหนะ ,การกําหนดเสน้ทางเดนิรถ ,การขบัขีเ่ชงิป้องกนัในสภาวะฉุกเฉนิ ,การปฏบิตั ิ
เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ (preventing injuries) 

 หลงัจากการปฏบิตักิารขนสง่ (after) หากมกีารสรา้งระบบเชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ,การสรา้ง
จดิสํานกึในการรายงานสภาพความไมป่ลอดภยัในการขนสง่ ภายหลงัจากภารกจิขนสง่
สนิคา้ควรนําขอ้มลูความไมป่ลอดภยั ,อบุตักิารณ์ทีเ่กดิมาเป็นขอ้มลูเพือ่การเรยีนรู ้
(leaning),และออกมาตรการลดความเสีย่ง เพีอ่ลดความถีข่องการเกดิอบุตัเิหต ุเชน่ 
สภาพพืน้ผวิถนนทีอ่ยูใ่นสภาพไมด่ ี,การซอ่มบํารงุพืน้ผวิถนน ,ป้ายสญัญาณชํารดุ ,สภาพ
ภมูอิากาศไมด่ ี,จดุอนัตรายตา่ง ๆ ,รวมถงึจดุรับสง่ผลติภณัฑ ์ของลกูคา้)reducing 
consequences)  
ทีม่า : ระบบการสรา้งความปลอดภยับนถนน ของ ด.ร.วเิลมท ์เฮล. 
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ความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นสิง่ทา้ทายเนือ่งจากการแกไ้ขปัญหาไมไ่ดง้า่ย   แตต่อ้งอาศยั

การจัดการทีท่นัทว่งท ี ตอ้งอาศยัการตดัสนิใจจากฝ่ายจัดการของแตล่ะบรษัิท และความรว่มมอืรว่มใจ
ของพนักงานทกุคนในบรษัิท ควรปฏบิตัติามระบบการบรหิารความปลอดภยัในการขนสง่ (Road 
Transport Safety Management System) 

ระบบการบรหิารความปลอดภยัในการขนสง่ เป็นเสมอืนแนวทางความปลอดภยัใหก้บัการขนสง่ซึง่
จํากดัอยูก่บักจิกรรมทกุกจิกรรมดา้นความปลอดภยั เชน่ การขบัขีท่ีป่ลอดภยั, การขึน้และลงสนิคา้, การ
เดนิทาง เป็นตน้  และตอ้งความสมัพันธร์ะหวา่งระบบการบรหิารความปลอดภยั HSE ของธรุกจิขนสง่แตล่ะ
บรษัิท  

เป็นทีท่ราบแลว้วา่ สาเหตหุลกัของการเกดิอบุตัเิหตบุนถนน เกดิจาก ผูข้บัขี,่ ยานพาหนะ, ถนน 
ดงันัน้ทางทมีงานจงึขอนําเสนอ ขัน้ตอน, และหลกัสตูรการฝึกอบรมเพือ่ลดและจัดการสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย
และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปฏบิตักิารขนสง่บนถนนเป็นสว่นสําคญัในการบรหิารความปลอดภยั  
ดงันัน้กระบวนการบรหิารสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายและผลกระทบจงึถกูออกแบบมาเพือ่จัดการในเรือ่งนี ้  

ในการจัดทําหลกัสตูร และระบบการจัดการ เกีย่วกบัความปลอดภยับนถนน จะแบง่ออกเป็นหวัขอ้
ใหญ ่ๆ อยู ่3 เรือ่ง คอื 

 กระบวนการบรหิารพนักงานขบัรถ (Driver management process) 
 กระบวนการบรหิารการเดนิทางบนถนน  (Journey management process) 
 กระบวนการบรหิารยานพาหนะ (Vehicle management process) 
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หลักการและเหตผุล 
ในมมุมองทีห่นึง่ ระบบบรหิาร คอื ระบบงานทีเ่อาไวบ้รหิารงานบรษัิทหรอืองคก์รซึง่เป็นรปูแบบที่

เนน้เป้าหมายของงาน เชน่ ถา้เนน้ใหเ้กดิคณุภาพของผลงานก็คอืระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน ถา้
เนน้ใหเ้กดิความปลอดภยัทีด่ก็ีเรยีกระบบบรหิารจัดการความปลอดภยั ซึง่ระบบบรหิารยังสามารถแตก
แขนงไดอ้กีหลากหลาย โดยแตล่ะแขนงจะตา่งกนัทีเ่ป้าหมายและรายละเอยีด เชน่ ระบบการบรหิาร
การเงนิ ระบบการบรหิารบคุคล ระบบการบรหิารงานลกูคา้ ระบบงานขาย ระบบเอกสาร  ระบบ IT ระบบ
การตรวจสอบฯ เป็นตน้ ถา้พจิารณาแลว้ แตล่ะองคก์รจะมรีปูการบรหิารแยกแยะออกเป็นแบบใดๆ ก็ได ้จะ
สรา้งระบบบรหิารเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองอยา่งไรก็ได ้ขึน้อยูก่บัสถานะและขดีจํากดัของตวัเอง 

ในมมุมองทีส่อง ระบบบรหิารจะเสมอืนเป็นแมข่า่ยของทกุระบบยอ่ยในองคก์ร เนือ่งจากผลสําเร็จ
จากการดําเนนิธรุกจิ จะดหีรอืไมด่ยีอ่มเป็นผลมาจากทกุระบบ  การบรหิารทีด่จีงึคอืการทําใหร้ะบบยอ่ยๆ 
ทีสํ่าคญัเกดิขึน้ในองคก์ร นําไปใชจ้รงิ ถกูตรวจสอบดแูล และทีสํ่าคญัตอ้งเขา้กนัไดด้ดีว้ย  

และในมมุมองทีส่าม ระบบบรหิารคอืระบบทีป่แูนวทางในการทํางานใหม้วีถิทีางและพฤตกิรรมทีด่ี
ตลอดไป เชน่ การทําความด ี ทําอาหารอรอ่ย ทํางานเขา้ทา่น่าชืน่ชม บรกิารยอดเยีย่ม ก็ตอ้งทําใหไ้ดด้ี
ตลอดไป ไมใ่ชเ่พยีงชัว่ครัง้ชัว่คราว หรอืพดูออกแนววชิาการเขาเรยีก “เป็นแนวทางการบรหิารงานอยา่ง
คงเสน้คงวา เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติหรอืบรกิารทีบ่รรลเุป้าหมายของทกุฝ่ายทัง้เจา้ของ พนักงาน ลกูคา้ และ
สงัคมไดต้ลอดไป” 
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แนวทางการใหค้าํปรกึษา 

เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบรหิารงานความปลอดภยัทางถนน ของบรษัิท โดยมกีาร
กําหนดเป็นสว่น ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นที ่1 ประเมนิความตอ้งการในเชงิบรหิารงานความปลอดภยัทางถนน ดา้นการจัดการสิง่ที่
ไมป่ลอดภยัและผลกระทบและวางแผนการพัฒนาสามารถดา้นบคุลากร เพือ่
ตอบสนอง การปรับปรงุประสทิธภิาพระบบการบรหิารงานดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน (Road Traffic Safety Improvement) และ เพือ่ตอบสนอง กลยทุธศาสตร์
ในเรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน (Road Traffic 
Safety Network Optimization)  

สว่นที ่2 จัดทําคูม่อืระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน (QM-Quality Manual), คูม่อื
ระเบยีบการปฏบิตังิาน (QP-Quality Procedure), คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
(Work instruction) 
2.1 คูม่อืระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน (QM-Quality Manual) 

  ขอ้กําหนดทั่วไป และการประยกุตใ์ชม้าตรฐาน 
  นโยบาย และแผนกลยทุธค์วามปลอดภยัทางถนน 

- วตัถปุระสงคเ์ป้าหมายดา้นความปลอดภยัทางถนน 
  การวางแผนงานดา้นความปลอดภยัทางถนน 

- ประเด็นดา้นความปลอดภยัทางถนน 
- กฎหมายและขอ้กําหนดตา่ง ๆ 
- แผนงานความปลอดภยัทางถนน 

  การดําเนนิงานดา้นความปลอดภยัทางถนน 
- ทรัพยากร บทบาท อํานาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
- ขดีความสามารถของบคุลากร การฝึกอบรม และการสรา้ง

จติสํานกึ 
- การสือ่สาร 
- เอกสารในระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน 
- การควบคมุเอกสาร 
- การควบคมุกระบวนการปฏบิตังิาน 
- การเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองในภาวะฉุกเฉนิ 

  การตรวจสอบและการปฏบิตักิารแกไ้ขดา้นความปลอดภยัทางถนน 
- การตดิตามและการวดัผล 
- การประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดและกฎหมาย 
- การปฏบิตักิารแกไ้ขและการป้องกนัสิง่ทีไ่มป่ลอดภยัและ

ผลกระทบ 
- การควบคมุบนัทกึ 
- การตรวจตดิตามระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน 
- การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

2.2 คูม่อืระเบยีบปฏบิตังิาน (QP-Quality Procedure) 
 การระบปุระเด็นสิง่ทีไ่มป่ลอดภยัทางถนน 

- การกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิประเด็นสิง่ทีไ่มป่ลอดภยัทาง
ถนน 

- การระบปุระเด็นสิง่ทีไ่มป่ลอดภยัและการประเมนิ 
- การควบคมุและบรหิารจัดการทะเบยีนประเด็นสิง่ทีไ่มป่ลอดภยั

ทางถนน 
 ขอ้กําหนดกฎหมายความปลอดภยัทางถนน 

- ทะเบยีนขอ้กําหนดและกฎหมายดา้นความปลอดภยัทางถนน 
- การระบคุวามสมัพันธร์ะหวา่งประเด็นความไมป่ลอดภยัทาง

ถนนกบัขอ้กําหนดกฎหมายดา้นความปลอดภยัทางถนน 
 การกําหนดวตัถปุระสงคเ์ป้ามาย และแผนงานความปลอดภยัทาง

ถนน 
- การกําหนดวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน 
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- การจัดทําแผนงานดา้นความปลอดภยัทางถนน 
 การสือ่สารดา้นความปลอดภยัทางถนน 

- การสือ่สารขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทางถนนภายในบรษัิทฯ 
- การสือ่สารขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทางถนนภายนอกบรษัิทฯ 

 การเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
- การระบสุถานการณ์ฉุกเฉนิ 
- การจัดทําแนวทางหรอืแผนการตอบสนองตอ่สถานการณ์

ฉุกเฉนิ 
- การฝึกซอ่มการตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ 
- การดําเนนิการเมือ่มสีถานการณ์ฉุกเฉนิ 

 การตดิตามและการประเมนิผลกระทบสิง่ทีไ่มป่ลอดภยั 
- การตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารความปลอดภยัทาง

ถนน 
- การประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กําหนดดา้น

ความปลอดภยัทางถนน 
 การควบคมุการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัทางถนน 

- การจัดทําขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพือ่ควบคมุการปฏบิตักิารดา้น
ความปลอดภยัทางถนน 

- การควบคมุการปฏบิตักิารดา้นความปลอดภยัดว้ยรปูแบบอืน่ ๆ 
2.3 ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Work Instruction) 

 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานการบรหิารพนักงานขบัรถ 
- แผนภมูกิารบรหิารพนักงานขบัรถ 
- มาตรฐานการทํางานเกีย่วกบับคุลากรและการฝึกอบรม 
- การสือ่สารภายในสําหรับพนักงานขบัรถ 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานพนักงานขบัรถ 

 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานการบรหิารการเดนิทาง 
- แผนการสรา้งความปลอดภยัทางถนน 
- การวางแผนการเดนิทาง 
- แผนงานกอ่นปฏบิตังิานขนสง่สนิคา้ 
- การปฏบิตัริะหวา่งขนสง่สนิคา้ 
- ภารกจิหลงัจากการปฏบิตังิานขนสง่สนิคา้ 

 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานการจัดการสิง่ทีไ่มป่ลอดภยัและผลกระทบ 
- การระบสุ ิง่ทีเ่ป็นอนัตราย 
- การประเมนิความเสีย่ง 
- การชีบ้ง่สญัญาณอนัตราย 
- การลดความรนุแรง 
- การกูส้ถานการณ์ 

 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิ 
- ความคาดหวงัและความกงัวลขอบชมุชน 
- แผนรับมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 
- อปุกรณ์และบคุลากรรับมอืเหตกุารณ์ 
- การตดิตอ่สือ่สาร 
- การฝึกอบรม 
- การจําลองและฝึกซอ้มเหตกุารณ์ 

 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานสอบสวนและวเิคราะหอ์บุตัเิหตทุางถนน 
- การรายงานอบุตัเิหตทุางถนน 
- การสอบสวนอบุตัเิหตทุางถนนและการวเิคราะหห์าสาเหต ุ
- การเรยีนรูร้ว่มกนัจากบทเรยีนอบุตัเิหตทุางถนน 
- การฝึกอบรมบทเรยีนจากอบุตัเิหตทุางถนน 

สว่นที ่3 ใหค้วามรูแ้ละทกัษะระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน ในเรือ่ง คูม่อืบรหิาร
คณุภาพ, คูม่อืระเบยีบปฏบิตังิาน, คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยการฝึกอบรม 

สว่นที ่4  ใหคํ้าปรกึษาในการนําคูม่อืระเบยีบการปฏบิตังิานตา่ง ๆ ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยเขา้ไป
ศกึษา, ตรวจประเมนิ, วางกลยทุธ ์โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การปรับปรงุ, และเพิม่
ประสทิธภิาพประสทิธผิลใหก้บัองคก์ร 
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สว่นที ่5  การวดัผล ตดิตาม ปรับปรงุ และออกมาตรการแกไ้ขป้องกนั สรปุประเด็นปัญหา
ของการพัฒนาระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน 

สว่นที ่6 งานตรวจตดิตามระบบทีว่างไว ้เพือ่ใหเ้กดิความม่ันใจในการดําเนนิการ และเพือ่
การปรับปรงุใหท้ันสมัย รวมถงึการทบทวนระบบคณุภาพของฝ่ายบรหิาร 

สว่นที ่7 ประสานงานองคก์รใหก้ารรับรองระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน (CB-Certify 
Body) 

เป้าหมาย/ผลทีค่าดหวงั 

ดา้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์
 สรา้งความรู ้  ความเขา้ใจรวมทัง้ทักษะทางดา้นการบรหิารความปลอดภยัทางถนนใหก้บั

พนักงานของบรษัิท 
 การพัฒนากระบวนการใหบ้รกิารและพัฒนากําลงัคนดา้นการควบคมุบรหิารความปลอดภยั

ทางถนน (เชงิปฏบิตักิาร) 
 นําระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนนมาประยกุตใ์ชใ้นเชงิปฏบิตักิาร ใหเ้กดิเป็นรปูธรรม 
 แกไ้ขประเด็นปัญหาของการพัฒนาบคุลากรดา้นการบรหิารความปลอดภยัทางถนนระดบั

ปฏบิตักิาร และระดบัวางแผน 
 มกีารจัดทําแนวทาง,คําแนะนําและคูม่อืการทํางานทีส่อดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน, คูม่อื

ระเบยีบการปฏบิตังิานกบัการ ปฏบิตังิานจรงิ 
มผีลตอ่ 

 ยกระดบัประสทิธภิาและคณุภาพกําลงับคุลากรในสถานประกอบการใหไ้ดม้าตรฐานสากล
ดา้น การใหบ้รกิาร 

 พัฒนาดา้นการบรหิารความปลอดภยัทางถนนใหเ้ชือ่มโยงกบัการปฏบิตังิานในเชงิ 
ปฏบิตักิาร 

 การปฏบิตังิานของบคุลากรดา้นการบรหิารความปลอดภยัทางถนนจะมเีอกสาร, คําแนะนํา, 
คูม่อืระเบยีบปฏบิตัใิหอ้า้งองิในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล 

 ตอบสนองยทุธด์า้นการความปลอดภยัทางถนนของบรษัิท  

ลกัษณะโครงการ 

 ตรวจประเมนิระบบบรหิารงานเพือ่การออกแบบการพัฒนาระบบตอ่ไป 
 กําหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์วางแผนงาน, โครงสรา้งหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ  
 จัดทําคูม่อืระเบยีบปฏบิตั,ิคําแนะนําเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูเอกสารอา้งองิสําหรับระดบั

ผูป้ฏบิตังิาน และระดบัวางแผน  
 ใหค้วามรู ้และใหคํ้าปรกึษา ในเชงิการปฏบิตังิาน ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 
 กําหนดตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และตวัชีว้ดัโครงการ 
 มกีารตรวจประเมนิระบบทีไ่ดว้างไว ้เพือ่การปรับปรงุใหพั้ฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

วธิกีารดาํเนนิการ 

 ฝ่ายบรหิาร และทมีปฏบิตังิานเขา้ใจการทําระบบบรหิารดา้นความปลอดภยัทางถนน และ
แผนปฏบิตังิานโครงการพัฒนาระบบบรหิารดา้นความปลอดภยัทางถนน 

 ตรวจประเมนิ และสรปุความตอ้งการในเชงิคณุภาพดา้นการปฏบิตังิานในปัจจบุนัเพือ่นํา
ขอ้มลูมาปรับใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
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 รวบรวมเอกสาร คูม่อืคณุภาพ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีใ่ชอ้า้งองิการปฏบิตังิาน เพือ่
ทบทวนตรวจสอบ,ปรับปรงุและเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน 

 จัดทําคูม่อืระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน (QM-Quality Manual), คูม่อืระเบยีบการ
ปฏบิตังิาน (QP-Quality Procedure), คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Work instruction) 

 ใหค้วามรูแ้ละทกัษะระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน ในเรือ่ง คูม่อืบรหิารคณุภาพ, 
คูม่อืระเบยีบปฏบิตังิาน, คูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยการฝึกอบรม 

 ใหคํ้าปรกึษาในการนําคูม่อืระเบยีบการปฏบิตังิานตา่ง ๆ ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยเขา้ไปศกึษา, 
ตรวจประเมนิ, วางกลยทุธ ์ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การปรับปรงุ, และเพิม่ประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลใหก้บัองคก์ร 

 การวดัผล ตดิตาม ปรับปรงุ และออกมาตรการแกไ้ขป้องกนั สรปุประเด็นปัญหาของการ
พัฒนาระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน 

 งานตรวจตดิตามระบบทีว่างไว ้ เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในการดําเนนิการ และเพือ่การ
ปรับปรงุใหท้ันสมัย รวมถงึการทบทวนระบบคณุภาพของฝ่ายบรหิาร โดยดําเนนิการ 
 ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการตรวจตดิตามระบบภายใน 
 แตง่ตัง้ผูต้รวจตดิตามระบบภายใน 
 วางแผนการตรวจตดิตามระบบภายใน 
 การรายงานผลการตรวจตดิตามระบบภายใน 

 การทบทวนระบบคณุภาพของฝ่ายบรหิาร  ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
 ผลการตรวจตดิตามภายใน (results of audit) 
 สมรรถนะของการกระบวนการปฏบิตังิาน (process performance) 
 ผลสําเร็จของวตัถปุระสงคเ์ป้าหมาย (key performance indicator) 
 การแนะนําเพือ่การปรับปรงุ (suggestion for to improvement) 
จากการทบทวนระบบคณุภาพของฝ่ายบรหิาร ตอ้งมกีารตดัสนิใหไ้ดม้ต ิ และมาตรการ 
เพือ่ 
 การปรับปรงุระบบบรหิาร และ กระบวนการทํางานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การปรับปรงุผลงานใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
 การจัดสรรทรัพยากรทีจํ่าเป็น 

 ประสานงานองคก์รใหก้ารรับรองระบบบรหิารความปลอดภยัทางถนน (CB-Certify Body)  

งบประมาณ      

1. ประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการใหคํ้าปรกึษาในโครงการ ระยะเวลา 3 เดอืน โดยแบง่ออกเป็น 

 ตรวจประเมนิประเด็นสิง่ทีไ่มป่ลอดภยัและผลกระทบ พรอ้มสรปุรายงานทะเบยีนประเด็นสิง่ทีไ่ม่
ปลอดภยัและผลกระทบ เป็นจํานวนเงนิ 12,000 บาท (งวดที ่1) 

 จัดทําคูม่อืระบบบรหิารงานคณุภาพ, คูม่อืระเบยีบการปฏบิตั,ิ คูม่อืขัน้ตอน คําแนะนํา เครือ่งมอื
ในการวดัผลประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและขอ้กําหนดตา่ง ๆ รวมถงึดําเนนิการฝึกอบรม
เกีย่วกบัคูม่อืระเบยีบการปฏบิตังิาน  เป็นจํานวนเงนิ = 50,000 บาท (งวดที ่2) 

 ดําเนนิการใหคํ้าปรกึษาในการนําคูม่อืระเบยีบปฏบิตัไิปใชใ้นการปฏบิตังิาน ตดิตามผลการ
ปฏบิตั,ิ การปฏบิตักิารแกไ้ข โดยเขา้ใหคํ้าปรกึษาทีห่น่วยงาน จํานวนวนั = 5 วนั, เป็นจํานวน
เงนิ 60,000 บาท (งวดที ่3) 

 ดําเนนิการตรวจประเมนิระบบกอ่นการตรวจรับรอง เป็นจํานวนเงนิ = 12,000 บาท (งวดที ่4) 
 ดําเนนิการทบทวนฝ่ายบรหิารกอ่นการตรวจรับรอง เป็นจํานวนเงนิ = 12,000 บาท (งวดที ่5) 
 งวดสดุทา้ยหลงัจากผา่นการตรวจรับรองระบบ เป็นจํานวนเงนิ = 44,000 บาท (งวดที ่6) 
 กําหนดชาํระ ณ วนัที ่25 ของเดอืนแตล่ะงวดงานไขการชําระคา่ใชจ้า่ย ใหแ้บง่จา่ยงวดทัง้ส ิน้ 4 
 คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการ เป็นจาํนวนเงนิ = 190,000 บาท(หนึง่แสนเกา้หมืน่บาทถว้น)   
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2. การชําระเงนิ ชําระเงนิสดหรอืเชค็สัง่จา่ย  “สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ”  

 โอนเงนิเขา้บญัช ี  “สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ” ธนาคารไทยพาณชิย ์ เลขที ่
069-211505-9  บญัชอีอมทรัพย ์สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี/หนังสอืรับรองหกั ณ ทีจ่า่ย ในนาม “สมาคม
ไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ” เลขที ่  3769 หมูบ่า้นลาดพรา้ว  ซอยโยธนิพัฒนา 11 แยก 
7  ถนนประดษิฐม์นูธรรม  แขวงคลองจ่ัน   เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240   

 สง่เอกสารกลบัสมาคมฯ  “สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ”  อาคารสํานักพัฒนา
อตุสาหกรรมสนับสนุน ชัน้ 2 (MIDI Building)  เลขที ่86/6 ซอยตรมีติร ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 แผนการดาํเนนิงาน 

ลาํดบั รายละเอยีดงาน 

ระยะเวลา 

เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ต ร ว จ ป ร ะ เ มิน ป ร ะ เ ด็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่
ปลอดภยัและผลกระทบ 


           

2 จัดทําคู่มอืระบบบรหิารงานคุณภาพ, 
คูม่อืระเบยีบการปฏบิตั,ิ คูม่อืขัน้ตอน 

            

3 ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือ
ระเบยีบการปฏบิตังิาน 

            

4 ดําเนนิการใหคํ้าปรกึษาในการนําคูม่อื
ระเบยีบปฏบิัตไิปใชใ้นการปฏบิัตงิาน 
ตดิตามผลการปฏบิตั,ิ 

            

5 ดําเนินการตรวจประเมินระบบก่อน
การตรวจรับรอง 

            

6 ดําเนินการทบทวนฝ่ายบริหารก่อน
การตรวจรับรอง 

            

7 ขอการ รับรองระบบบริหารความ
ปลอดภยัทางถนน 

            

     รวมระยะเวลาทาํงาน 12 วนัดาํเนนิการ 
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Compliance with chin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความลม้เหลวแอบแฝงหรอือนัตรายซอ่นเรน้ กบัการบรหิารองคก์รในยคุปัจจบุนั 
LATENT FAILURES AND MODERN ORGANIZATION 

น.อ. ประจติต ์ ประจกัษจ์ติต ์
PRINCIPAL RSYCHOLOGIST 

การป้องกนัอบุตัเิหตขุององคก์รเชงิรกุ (ORGANIZTION PROACTIVE DEFENCE) JAMES 
REASON, 1990 นักจติวทิยาแหง่มหาวทิยาลยั MANCHESTER ประเทศองักฤษ นําลําดบัเหตกุารณ์ 
(SEQUENCE) ของโดมโินจากอดตีมาเสนอในรปูแบบใหมท่ีท่ันสมัย เป็นรปูธรรมของความสมัพันธท์ี่
ชดัเจนมาก ระหวา่งความลม้เหลวแอบแฝง หรอือนัตรายซอ่นเรน้. LF (LATENT FAILURES) กบัอนัตราย
ทีม่องเห็นได,้ LF ไดแ้ก ่ความบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้จากการมอบหมายการถกูกําหนดอยา่งเป็นทางการ 
(ERRORS COMMITTED BY OFFICIALS) ภายใตก้ารบรหิารจัดการ การแบง่มอบของผูบ้รหิารระดบัสงู
ขององคก์ร ละมาถงึผูกํ้ากบัดแูล ทีนํ่าไปสูก่ารเกดิเหตกุารณ์สญูเสยีน่าเศรา้สลดขึน้ 

 ความสมัพันธข์องอนัตรายทีม่องเห็นได ้กบัความลม้เหลวแอบแฝงหรอือนัตรายซอ่นเรน้
ของการเกดิอบุตัเิหต ุแตเ่ดมิมักจะมุง่ประเด็นไปสูผู่ก้ระทํา (ปลายเหต)ุ คอือนัตรายทีม่องเห็นได ้และการ
กระทําทีไ่มป่ลอดภยั (UNSAFE ACTS) จากความสมัพันธข์องการเกดิอบุตัเิหตดุงักลา่ว สามารถแยก
ประเภทเพือ่อธบิายลําดบัขัน้ตอนได ้4 องคป์ระกอบ (ตามรปูที ่3) คอื 

 อทิธพิลจากการจัดรปูแบบองคก์ร (ORGANIZATIONAL INFLUENCES) ปัจจัยนี้
แสดงใหเ้ห็นถงึนโยบายการทํางาน การตดัสนิใจ การบรหิารจัดการผดิพลาดของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู (LF) 

 การกํากบัดแูลทีไ่มป่ลอดภยั (UNSAFE SUPERVISION) ผลลพัธข์องการตดัสนิใจ
ผดิพลาดของผูบ้งัคบับญัชาในปัจจัยที ่1 แสดงใหเ้ห็นชดัเจนถงึความบกพรอ่ง หรอื
ความไมพ่อเพยีงในการกํากบัดแูลและการบงัคบับญัชา (LF) 

 สภาพเงือ่นไขทีเ่กดิกอ่นการกระทําทีไ่มป่ลอดภยั (PRECONDITIONS FOR 
UNSAFE ACTS) สภาวะทางรา่งกาย จติใจทีไ่มป่รกต ิหรอืความไมพ่รอ้ม ความไม่
รว่มมอื นําไปสูค่วามแปรผันทีก่อ่ใหเ้กดิศกัยภาพของการกระทําทีไ่มป่ลอดภยั (LF) 

 การกระทําทีไ่มป่ลอดภยั (UNSAFE ACTS)  เป็นพฤตกิรรมทีต่ัง้ใจ และไมต่ัง้ใจ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นสาเหตใุหเ้กดิอบุตัเิหตขุ ึน้ (AF) 
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