โครงการ “สรรหาฉับไว ใส่ใจท ุกหน่วยงาน”
วัตถ ุประสงค์ของโครงการ
เพื่อลดระยะเวลาขัน้ ตอนในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ภายใน 6 เดือน จากเดิม 11 เดือน
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
ก่อนเริ่ม
หลังเริ่ม
ลดระยะเวลา
การสรรหาพนักงานฯ
330 วัน
150 วัน
180 วัน
ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. เปิ ดรับสมัคร
2. สอบคัดเลือก/ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3. สอบสัมภาษณ์/ตรวจสอบประวัตฯิ
4. ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
5. รายงานตัวปฏิบตั งิ าน
สรุปผล

ก่อนเริม่
45 วัน
120 วัน
90 วัน
15 วัน
60 วัน
330 วัน

หลังเริม่
15 วัน
30 วัน
30 วัน
15 วัน
60 วัน
150 วัน

ลดระยะเวลา
30 วัน
90 วัน
60 วัน
180 วัน

วิธีการดาเนินงาน
1. ยกเลิกการเปิ ดรับสมัครรอบใหญ่ เปลี่ยนเป็ นเปิ ดรับสมัครแยกตามสายงาน เพื่อแก้ปัญหา
กรณีผสู้ อบผ่านบางสายงานไม่สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา/ประวัตอิ าชญากรได้ทนั
ตามกาหนดเวลา
2. ดาเนินการสอบคัดเลือก ควบคูก่ บั ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเวลาเดียวกัน
3. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ควบคูก่ บั การตรวจสอบประวัตอิ าชญากร
4. งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ได้นากระบวนการ Lean ไปใช้ โดยส่งแบบฟอร์แจ้งผูร้ บั
ทุนภายนอกเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวก่อนวันรายงานตัวอย่างน้อย 1 เดือน
เพื่อให้สามารถบรรจุและได้รบั ค่าจ้างภายในเดือนแรกของการปฏิบตั งิ าน

PCMC Survey by Web
Pre – Lean

เปิดรับสมัคร

สอบคัดเลือกพนักงำน

สอบสัมภำษณ์พนักงำน

• ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ

• ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์

• เตรียมข้อสอบ , เตรียมห้องสอบ

• นัดวันกรรมการสอบสัมภาษณ์
• เตรียมเอกสารสอบสัมภาษณ์

Process Time 45 วัน

Process Time 30 วัน

Process Time 30 วัน

ตรวจสอบวุฒกิ ำรศึกษำ

ตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกกร

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

• จัดพิมพ์เอกสาร 7 วัน

75 วัน • จัดพิมพ์เอกสาร 7 วัน

• เสนอตามสายงานบังคับบัญชา

• เสนอตามสายงานบังคับบัญชา

• จัดส่งเอกสารตามสถาบัน

• ผู้สมัครมารับเอกสารไปตรวจประวัติ

• รอเอกสารตรวจสอบตอบกลับ

• รอเอกสารตรวจสอบตอบกลับ

Process Time 15 วัน

Process Time 15 วัน

45 วัน • ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก
• แนบเอกสารประกอบต่างๆ

Process Time 15 วัน

รำยงำนตัวปฏิบตั งิ ำน
• รายงานตัว 15 วัน

30 วัน

• จัดทาคาสั่งจ้าง
• เสนอตามสายงานบังคับบัญชา
• รอคาสั่งจ้างกลับมาสาเนาส่งการเงิน

Process Time 30 วัน
จำนวน 7 Process
กระบวนกำรทัง้ หมด Process Time (PT) = 180 วัน
ระยะเวลำกำรรอคอย Delay time (DT)

= 150 วัน

ระยะเวลำทีใ่ ช้ในกระบวนกำรทัง้ หมด Total turn around time (TAT) = 330 วัน
ค่าใช้จ่ายการจ้างรายวัน

ปริญญาตรี = 17,200 * 11 = 189,200

*ยกตัวอย่าง

PCMC Survey by Web
Post – Lean

เปิดรับสมัคร

สอบคัดเลือกพนักงำน/ตรวจสอบวุฒกิ ำรศึกษำ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ

• จัดส่งเอกสารตามสถาบัน

• เตรียมข้อสอบ , เตรียมห้องสอบ
• จัดพิมพ์เอกสารตรวจสอบวุฒิ
• เสนอตามสายงานบังคับบัญชา

Process Time 15 วัน

Process Time 30 วัน

ตรวจสอบวุฒกิ ำรศึกษำ/สอบสัมภำษณ์

สอบสัมภำษณ์พนักงำน/ตรวจสอบประวัตฯิ

• รอเอกสารตรวจสอบวุฒติ อบกลับ

• จัดพิมพ์เอกสารตรวจสอบประวัตฯิ

• ผู้สมัครมารับเอกสารตรวจประวัตฯิ **

• ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์

• เสนอตามสายงานบังคับบัญชา

• รอเอกสารตรวจสอบตอบกลับ

• นัดวันกรรมการสอบสัมภาษณ์
• เตรียมเอกสารสอบสัมภาษณ์

** ตรวจที่สานักงานตารวจแห่งชาติเท่านั้น

Process Time 30 วัน

Process Time 1 วัน
29 วัน

รำยงำนตัวปฏิบตั งิ ำน

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

• รายงานตัว 15 วัน

• ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก

• จัดทาคาสั่งจ้าง

• แนบเอกสารประกอบต่างๆ

• เสนอตามสายงานบังคับบัญชา
• รอคาสั่งจ้างกลับมาสาเนาส่งการเงิ น

Process Time 60 วัน

Process Time 15 วัน

จำนวน 6 Process
กระบวนกำรทัง้ หมด Process Time (PT) = 151 วัน
ระยะเวลำกำรรอคอย Delay time (DT)

= 29 วัน

ระยะเวลำทีใ่ ช้ในกระบวนกำรทัง้ หมด Total turn around time (TAT) = 180 วัน
ค่าใช้จ่ายการจ้างรายวัน

ปริญญาตรี = 17,200 * 6 = 103,200

*ยกตัวอย่าง

ตำรำงเปรียบเทียบ
Process Time (PT)

Delay time (DT)

Total turn around time
(TAT)

ค่ำใช้จำ่ ยกำรจ้ำงรำยวัน

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 วัน

ลดลง

121 วัน

ลดลง

150 วัน

ลดลง

86,000 บำท

