หนวยที่ 6 การนิเทศงาน การควบคุมกํากับงานและการประเมินผลงาน
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การนิเทศงาน คือ กระบวนการติดตามผลงานชี้แนะแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝกสอน สังเกต กระตุน แกไข และ
สงเสริมใหผูรับการนิเทศสนใจในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานนั้นใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมิได
มีการสั่งการโดยตรงมาเกี่ยวของ
ประเภทของผูนิเทศงาน ไดแกผูทําหนาที่หรือมีบทบาทในการนิเทศงาน แบงกวางๆ ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ผูนิเทศงานโดยตําแหนง ไดแกผูบังคับบัญชาในแตละสายงาน เชน ผูอํานวยการ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝาย
2. ผูนิเทศโดยหนาที่ ไดแกบุคคลที่มีหนาที่นิเทศงานโดยตรง เชน นักวิชาการความปลอดภัยในการทํางาน วิศวกรความ
ปลอดภัย
3. ผูนิเทศงานโดยความรูความสามารถ เชน ที่ปรึกษา หรือผูชํานาญการ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
องคประกอบของการนิเทศงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี 8 ประการ คือ
1. ผูนิเทศ มีความรอบรู มีประสบการณในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รัฐวิสาหกิจและเอกชนมักจะเรียกผู
นิเทศวาผูประสานงาน
2. ผูรับการนิเทศ ไดแก พนักงาน หรือเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานโดยตรง ระดับตางๆ
3. เวลาและสถานที่ เวลาและสถานที่ ที่เหมาะสม
4. พาหนะและอุปกรณ เชนเครื่องตรวจวัด แสง เสียง ความรอน
5. แผนงาน/โครงการ จะบอกถึงวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินงานและมาตรฐานของงานและใชเปนแนวทางในการ
นิเทศงาน
6. วิธีการนิเทศงาน
7. ผลงานที่คาดวาจะดีขึ้นของผูรับการนิเทศ เชนอุบัติเหตุหรืออันตรายลดลง ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน เจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
รูปแบบของการนิเทศงาน แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ แบงตามลักษณะของวิธีการนิเทศและแบงตามลักษณะของเนื้อหาของ
การนิเทศ
1. รูปแบบการนิเทศตามลักษณะของวิธีการนิเทศ แบงเปน 3 รูปแบบ คือ
- การนิเทศงานลักษณะเปนทีม ผูนิเทศจะรวมกันเปนทีมประกอบดวยผูชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญแตละสาขา ไปทําการนิเทศ
ระดับต่ํากวาระดับของหนวยงานที่ผูนิเทศสังกัด ผูนิเทศสังกัดสวนกลางในระดับจังหวัด หรือตําบล
- การนิเทศงานลักษณะไขว ผูนิเทศอาจรวมไปปฏิบัติงานเปนทีมหรือคนเดียวก็ได ผูนิเทศจะนิเทศงานในสาขาที่ตน
เชี่ยวชาญหรือไดรับมอบหมาย ใหแกผูรับการนิเทศในระดับเดียวกันหรือต่ํากวา
- การนิเทศงานลักษณะเปนกลุม ผูเกี่ยวของหลายๆ ดานจะถูกเรียกมารวมกลุมเพื่อรับการนิเทศงานจากผูนิเทศคนเดียวในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องก็ได หรือจากทีมผูนิเทศก็ได เชน การที่นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไป ชี้แจงเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมใหกับหัวหนางานของโรงงานทอผาแหงหนึ่ง
2. รูปแบบการนิเทศงานตามลักษณะเนื้อหา แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
- การนิเทศงานทางวิชาการ (Teahnical supervision) เชน การใชเครื่องมือทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม
- การนิเทศงานทางบริหารจัดการ (Administrative supervision) เชน การนิเทศระเบียบปฏิบัติแผนงาน/โครงการแกผูบริหาร
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แนวทางปฏิบัติในการนิเทศแผนงาน/โครงการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. กลวิธีในการนิเทศแผนงาน/โครงการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ตรวจสอบหรือตรวจตรา หรือวิเคราะห เพื่อคนหาวา อะไรผิด ไมใช ใครผิด แลวหาทางชวยเหลือเพื่อแกไขและ
ปรับปรุงตอไป
- สงเสริมประสิทธิภาพของเจาหนาที่ ทั้งรายบุคคลและ รายกลุม โดยแนะนําใหปฏิบัติงานใหถูกตอง ใหกําลังใจ
กระตุน
- สนับสนุนชวยเหลือใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลงาน ผูนิเทศอาจจะสาธิตการปฏิบัติที่ถูกตองใหดู
- ประสานงานระหวางเจาหนาที่ฝายกําหนดนโยบายและบริการกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการวางแผนนิเทศงาน
- การจัดตั้งองคกรนิเทศ แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นตอนคัดเลือกแตงตั้งและมอบหมายภารกิจ และขั้นตอนฟนฟู
ความรู
- การเตรียมการนิเทศ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือการกําหนดวัตถุประสงคและขั้นเตรียมการ
เตรียมการในเรื่อง 1. ผูนิเทศงานและผูถูกนิเทศ 2. สถานที่ และเวลาที่จะนิเทศ 3. พาหะนะ และอุปกรณ
4. เปาหมาย และมาตรฐานปริมาณงาน 5. วิธีการที่จะใชในการนิเทศ
3. การดําเนินการนิเทศ จะแบงเปนภาครัฐและภาคเอกชน
การควบคุมกํากับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
การควบคุมกํากับงานเปนกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมกิจกรรมเพื่อใหผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่กําหนดไวและเปนสิ่งที่เตือนใหผูรับผิดชอบไดทราบถึงขอผิดพลาดหรือความบกพรองที่กําลังจะเกิดขึ้น
หลักการควบคุมกํากับงานประกอบ ดวยสวนชี้วัด สวนกํากับการ และสวนควบคุมงาน
วิธีการควบคุมกํากับงานที่นิยมนํามาประยุกตในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก การเปรียบเทียบผลงานในอดีต
หรือมาตรฐาน การเปรียบเทียบผลงานกับหนวยงานที่คลายคลึงกัน ตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน การวิเคราะหอัตราสวน เซฟ
ที สกอร และ PERT/CPM
การควบคุมกํากับงานโดยวิธีการเปรียบเทียบผลงานมาตรฐาน มีดังนี้
นําผลงานที่ปฏิบัติไดหรือวัดไดไปเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไวโดยการทําเปนตาราง แสดงถึงกิจกรรมผลงานหรือปริมาณ
ผลงานที่วัดไดและมาตรฐานผลงานและมาตรฐานควรจะตองมีหนวยอยางเดียวกันหรืออยูในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบ
กันไดแลวแปลผลวา ผลงานนั้นมากหรือนอยกวามาตรฐานอยางไร
การควบคุมกํากับแผนงาน/โครงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบงออกเปน 5 ขั้นตอนใหญๆ คือ
1. การศึกษาและทบทวนนโยบายหรือวัตถุประสงคหลัก
2. การกําหนดหรือมาตรฐาน
3. การตรวจวัด
4. การเปรียบเทียบประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. การแกไขปรับปรุง

นโยบายหรือวัตถุประสงคหลักจะ บอกถึง เปาหมาย กิจกรรม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลที่คาดวาจะไดรับ สิ่งเหลานี้
มีความจําเปนตอการควบคุมกํากับงานนั้น
นโยบายหรือวัตถุประสงคหลักของแผนงาน/โครงการอาจมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตามยุคสมัย
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การประเมินผลงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การประเมินผลงานเปนกระบวนการตรวจสอบติดตามผลของการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมพรอมๆ
กันโดยอาศัยวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นเปนหลักพิจารณาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผูปฏิบัติงาน
2 .เพื่อประเมินความกาวหนาของงาน
3. เพื่อประเมินผลสําเร็จ
4. เพื่อนําผลการประเมินไปประกอบการวางแผน
5. เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข
6. เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการบริหารงานบุคคล
ประโยชนของการประเมินผลงาน
1. กอใหเกิดการปอนกลับ ของขอมูลใหแกผูนิเทศงาน ผูปฏิบัติ และผูบริหารงานของแผนงาน/โครงงาน
2. ทําใหทราบความกาวหนาของงานเปนระยะ ๆ
3. ทําใหทราบถึงปญหาที่เกี่ยวของ
4. เปนเครื่องชวยในการตัดสินใจที่ปรับปรุงแกไขขอบกพรองในงาน
5. การประเมินผลงานเปนสิ่งกระตุนใหมีการพัฒนางานใหเจริญยิ่งๆ ขึ้น
ประเภทของการประเมินผลงาน จําแนกเปน 2 ประเภท คือ การประเมินผลโดยใชเวลาเปนหลัก และโดยวิธีการใชรูปแบบ
เปนหลัก
1. การประเมินผลโดยใชเวลาเปนหลัก แบงเปน 3 ประเภทคือ
- ประเมินผลกอนปฏิบัติงาน
- ประเมินผลขณะปฏิบัติงาน
- ประเมินผลหลังการปฏิบัติงานสิ้นสุด
2. การประเมินผลโดยใชวิธีการและรูปแบบเปนหลัก แบงกวางๆ เปน 2 รูปแบบ คือ
- การประเมินผลเปาประสงค คือการประเมินผลที่มุงพิจารณาเฉพาะผลการปฏิบัติงานวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ
- การประเมินผลระบบ เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะเปนระบบซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการผลิต
หรือกระบวนการบริการ ผลกระทบการปฏิบัติงาน หรือผลขางเคียง

องคประกอบและวิธีการประเมินผลงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคประกอบของหลักการประเมินผลงาน 4 ประการคือ
1. การวัด (Measurement)
2. เกณฑมาตรฐาน (Criteria)
3. การเปรียบเทียบ (Comparision)
4. การพิจารณาตัดสินคุณคา (Adjustment)
วิธีการประเมินผล
1. การประเมินผลโดยการวิจัย (Evaluative research)
2. การประเมินผลโดยการวิเคราะห (Analytical) มี 3 ประการคือ
- การประเมินอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
- การประเมินอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- การประเมินคาใชจาย
ขั้นตอนการประเมินผลแผนงาน/โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบงกวางๆ ออกไดเปน 7 ขั้นตอน คือ
1. การจัดตั้งคณะประเมินผล
2. การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมินผล
3. การกําหนดเครื่องชี้วัดและเกณฑในการประเมินผล
4. การกําหนดแผนและวิธีการประเมินผล
5. การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลการประเมินผล
6. การประเมินผลและสรุปผลการประเมินผล
7. การเสนอผลที่ไดจากการประเมินผล
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