(เอกสารนีใ้ ช้ เป็ นตัวอย่ างเท่ านัน้ )
ระเบียบปฏิบตั ิ งาน
P-HR-02

เรือ่ ง การตรวจติดตาม
แก้ไขครัง้ ที่ : 0
วันที่บงั คับใช้เอกสาร :

ผูเ้ ตรียม

ผูอ้ นุมตั ิ

ลายเซ็น
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่
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การตรวจติดตาม

บริ ษัท..
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P-HR-02
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2 of 3
แก้ ไขครัง้ ที่ :
0
1 พฤศจิกายน 2550
หน้ า :

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนได้รบั การดาเนินการตามมาตรฐาน
ระเบียบการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนข้อกาหนดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 39001: 2556
2. เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากิจกรรมการตรวจติดตาม ได้รบั การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ตามแผนงานทีไ่ ด้กาหนดไว้ เพื่อขจัดสาเหตุของความไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดต่างๆ
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบตั งิ านนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรม การตรวจติดตามระบบการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนภายในบริษทั
เอกสารอ้างอิ ง
F-HR-10
F-HR-11
F-HR-12
F-HR-13
F-HR-14

Audit Notification
Audit Checklist
Audit Report
Corrective Action Request, Preventive Action Request (CAR/PAR)
CAR/PAR LOG

คาจากัดความ
CAR/PAR
แบบฟอร์มที่ใ ช้ใ นการร้อ งขอให้มกี ารดาเนินการแก้ไขและป้ อ งกันสิ่งที่ไม่เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดการตรวจติดตามระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน กระบวนการ ยื น ยั น
อย่างมีระบบและมีหลักฐานสนับสนุน เพื่อบอกได้ว่ากิจกรรม สภาพการณ์ สภาวะ ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน เป็ นไปตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ และมีการนาผลของการตรวจติดตามนี้เสนอ
ต่อผูบ้ ริหารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
CAR/PAR Log แบบฟอร์มที่ ใช้ในการแก้ไขและป้ องกันในการติดตามการดาเนินการแก้ไขสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามข้อกาหนด
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รายละเอียดระเบียบปฏิ บตั ิ งาน
1. การวางแผนการตรวจ
- กาหนดแผนการตรวจติดตามภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ แต่อาจเพิม่ ความถีไ่ ด้โดยพิจารณาจาก
ความสาคัญของกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน, การเปลีย่ นแปลงที่
มีผลต่อองค์กร และผลของการตรวจประเมินก่อนหน้านี้ โดยกาหนดให้ทุกกิจกรรมต้องได้รบั การ
ตรวจติดตาม
- กาหนดผูต้ รวจติดตาม ต้องเป็ นผูท้ ผ่ี ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามภายใน และเป็ น
อิสระจากกิจกรรมทีจ่ ะทาการตรวจติดตาม ซึง่ จะเป็ นพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอกทีม่ ี
ความสามารถ
- กาหนดวัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ทจ่ี ะดาเนินการตรวจติดตาม และแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
ในแบบฟอร์ม Audit Notification
- ผูต้ รวจติดตามจัดทา Audit Checklist ตามขอบเขตทีก่ าหนด โดยพิจารณาจากข้อกาหนด
มาตรฐาน ISO 39001 และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การดาเนิ นการตรวจติ ดตาม
- ทีมผูต้ รวจติดตามเปิ ดประชุมเพื่อบอกถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจ พร้อมทัง้ ดาเนินการตรวจตาม
แผนและขอบเขตทีก่ าหนด โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ม Audit Checklist
- ปิ ดประชุมเพื่อรายงานสิง่ ทีพ่ บจากการตรวจติดตาม รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
3. การรายงานการตรวจติ ดตาม
- ผูต้ รวจติดตามจัดทารายงานการตรวจ พร้อมใบ CAR/PAR ในกรณีทพ่ี บข้อบกพร่อง
- ผูต้ รวจติดตามปิ ดสรุปปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จาการตรวจติดตามและบันทึกผลในใบ CAR/PAR
- ผูต้ รวจติดตามจัดทาใบ CAR/PAR Log และติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปั ญหา
- ผูถ้ ูกตรวจติดตาม ดาเนินการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจติดตาม โดยมีการวิเคราะห์หา
สาเหตุ การแก้ไข และป้ องกันการเกิดซ้าของปั ญหา และบันทึกลงในใบ CAR/PAR
- ในกรณีทป่ี ั ญหาแก้ไขไม่ได้ในครัง้ แรก ให้ผตู้ รวจติดตามพิจารณาออก CAR/PAR ซ้าอีกครัง้ เพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขใหม่
- ตัวแทนฝ่ ายบริหารปิ ดสรุปปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจติดตาม และมีหน้าทีร่ ายงานผลในที่
ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร
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