
โครงการ “สรรหาฉบัไว ใสใ่จทกุหน่วยงาน” 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื่อลดระยะเวลาขัน้ตอนในการสรรหา ว่าจา้ง บรรจ ุภายใน 6 เดือน จากเดิม 11 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนนิงาน 

กอ่นเร่ิม หลงัเร่ิม ลดระยะเวลา 

การสรรหาพนกังานฯ 330 วัน 150 วัน 180 วัน 

 

ตารางเปรยีบเทียบระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม ก่อนเริม่ หลงัเริม่ ลดระยะเวลา 

1. เปิดรบัสมคัร 45 วัน 15 วัน 30 วัน 

2. สอบคดัเลือก/ตรวจสอบวฒิุการศึกษา 120 วัน 30 วัน 90 วัน 

3. สอบสมัภาษณ/์ตรวจสอบประวัตฯิ 90 วัน 30 วัน 60 วัน 

4. ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคดัเลือก 15 วัน 15 วัน - 

5. รายงานตวัปฏิบตังิาน 60 วัน 60 วัน - 

สรปุผล 330 วัน 150 วัน 180 วัน 

 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ยกเลิกการเปิดรบัสมคัรรอบใหญ่ เปลี่ยนเป็นเปิดรบัสมคัรแยกตามสายงาน เพื่อแกปั้ญหา

กรณีผูส้อบผา่นบางสายงานไมส่ามารถตรวจสอบวฒิุการศึกษา/ประวัตอิาชญากรไดท้นั

ตามก าหนดเวลา 

2. ด าเนนิการสอบคดัเลือก ควบคูก่บัตรวจสอบวฒิุการศึกษาเวลาเดียวกนั 

3. ด าเนนิการสอบสมัภาษณ ์ควบคูก่บัการตรวจสอบประวัตอิาชญากร 

4. งานพฒันาบคุลากรและสวัสดิการ ไดน้ ากระบวนการ Lean ไปใช ้โดยสง่แบบฟอรแ์จง้ผูร้บั

ทนุภายนอกเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตวักอ่นวันรายงานตวัอย่างนอ้ย 1 เดือน 

เพื่อใหส้ามารถบรรจแุละไดร้บัคา่จา้งภายในเดือนแรกของการปฏิบตังิาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre – Lean

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

• เตรียมขอ้สอบ , เตรียมหอ้งสอบ • นัดวันกรรมการสอบสัมภาษณ์

• เตรียมเอกสารสอบสัมภาษณ์

• จัดพมิพเ์อกสาร 7 วัน 75 วัน • จัดพมิพเ์อกสาร 7 วัน 45 วัน • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

• เสนอตามสายงานบงัคับบญัชา • เสนอตามสายงานบงัคับบญัชา • แนบเอกสารประกอบต่างๆ

• จัดส่งเอกสารตามสถาบนั • ผู้สมัครมารับเอกสารไปตรวจประวัติ

• รอเอกสารตรวจสอบตอบกลับ • รอเอกสารตรวจสอบตอบกลับ

• รายงานตัว 15 วัน 30 วัน

• จัดท าค าส่ังจ้าง

• เสนอตามสายงานบงัคับบญัชา

• รอค าส่ังจ้างกลับมาส าเนาส่งการเงิน

จ ำนวน  7  Process

กระบวนกำรทัง้หมด  Process Time (PT)   =  180 วัน

ระยะเวลำกำรรอคอย Delay time (DT)         =   150 วัน

ระยะเวลำทีใ่ช้ในกระบวนกำรทัง้หมด Total turn around time (TAT)   =   330 วัน

ค่าใช้จ่ายการจ้างรายวัน ปริญญาตรี = 17,200 * 11 = 189,200 *ยกตัวอย่าง

รำยงำนตัวปฏิบัติงำน

Process Time 30 วัน

Process Time  15 วัน Process Time  15 วัน Process Time  15 วัน

ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ ตรวจสอบประวัติอำชญำกกร ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

PCMC  Survey  by Web 

เปิดรับสมัคร

Process Time  45 วัน

สอบคัดเลือกพนักงำน

Process Time  30 วัน Process Time  30 วัน

สอบสัมภำษณพ์นักงำน



 

 

 

 

 

Post – Lean

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ • จัดส่งเอกสารตามสถาบนั

• เตรียมขอ้สอบ , เตรียมหอ้งสอบ

• จัดพมิพเ์อกสารตรวจสอบวุฒิ

• เสนอตามสายงานบงัคับบญัชา

สอบสัมภำษณพ์นักงำน/ตรวจสอบประวัติฯ
• รอเอกสารตรวจสอบวุฒิตอบกลับ • จัดพมิพเ์อกสารตรวจสอบประวัติฯ • ผู้สมัครมารับเอกสารตรวจประวัติฯ**

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ • เสนอตามสายงานบงัคับบญัชา • รอเอกสารตรวจสอบตอบกลับ

• นัดวันกรรมการสอบสัมภาษณ์

• เตรียมเอกสารสอบสัมภาษณ์ ** ตรวจท่ีส านักงานต ารวจแหง่ชาติเท่านั้น

29 วัน

• รายงานตัว 15 วัน • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

• จัดท าค าส่ังจ้าง • แนบเอกสารประกอบต่างๆ

• เสนอตามสายงานบงัคับบญัชา

• รอค าส่ังจ้างกลับมาส าเนาส่งการเงิน

จ ำนวน  6  Process

กระบวนกำรทัง้หมด  Process Time (PT)   =  151 วัน

ระยะเวลำกำรรอคอย Delay time (DT)         =   29 วัน

ระยะเวลำทีใ่ช้ในกระบวนกำรทัง้หมด Total turn around time (TAT)   =   180 วัน

ค่าใช้จ่ายการจ้างรายวัน ปริญญาตรี = 17,200 * 6 = 103,200 *ยกตัวอย่าง

PCMC  Survey  by Web 

เปิดรับสมัคร

Process Time  15 วัน

Process Time 60 วัน

Process Time  30 วัน

ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ/สอบสัมภำษณ์

Process Time  30 วัน

สอบคัดเลือกพนักงำน/ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ

Process Time  1 วัน

Process Time  15 วัน

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรำยงำนตัวปฏิบัติงำน

ตำรำงเปรียบเทยีบ

Pre - Lean Post - Lean Pre - Lean Post - Lean Pre - Lean Post - Lean Pre - Lean Post - Lean

180 วัน 115 วัน 150 วัน 29 วัน 330 วัน 180 วัน 189,200 บาท 103,200 บาท

ลดลง 65 วนั ลดลง 121 วนั ลดลง 150 วนั ลดลง 86,000 บำท

Process Time (PT) Delay time (DT)
Total turn around time 

(TAT)
ค่ำใช้จำ่ยกำรจำ้งรำยวนั



 


