
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การน าส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส านักงานประกันสังคม 
เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

 
นางสาวสุคนธ์ คงผอม 

1.หลักการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และพนักงานวิสาหกิจ
ให้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น มีผลให้การน าส่งเงินประกันสังคมโดยการจัดท าแบบ สปส.1-10 
และจัดท าเช็คสั่งจ่ายน าส่งผ่านทางธนาคารกรุงไทยเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเช่น 
      -การจัดท าแบบ สปส.1-10 มีจ านวนหลายชุดเนื่องจากต้องแยกตามหน่วยงานที่มีการจ้างงาน เกิด
ความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าส่งเงินให้ทันภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
  -ต้องจัดท าเช็คหลายฉบับ แยกตามแบบ สปส.1-10 ของแต่ละหน่วยงานที่จัดส่ง 
  -จ านวนลูกจ้างในบางหน่วยงานมีจ านวนมาก การค านวณเงินน าส่งประกันสังคมไม่ถูกต้องตามท่ีส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด 
  -ฐานข้อมูลการน าส่งเงินประกันสังคมไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องตรงกับส านักงานประกันสังคมเช่น การขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมลูกจ้าง การแจ้งลูกจ้างพ้นสภาพ เนื่องจากเอกสารที่จัดส่งยังไม่ถึงส านักงาน
ประกันสังคม 
  - ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ประโยชน์ล่าช้า เนื่องจากข้ันตอนการน าส่งเงินประกันสังคมโดยใช้แบบ สปส.1-10 ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานประกันสังคมได้รับเอกสารล่าช้า มีผลต่อการบันทึกรับเงินประกันสังคม  
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์กับลูกจ้าง จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการน าส่งเงินประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานประกันสังคม แทนการจัดท าแบบ 
สปส.1-10  
 
2. วัตถุประสงค ์
           1) เพ่ือให้การหักน าส่ งเงินประกันสังคมลูกจ้างมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด  
          2) เพ่ือให้ฐานข้อมูลลูกจ้างถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 
          3) เพ่ือให้การน าส่งเงินมีความรวดเร็ว สามารถช าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ (e-
Payment) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
          4) เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ประโยชน์รวดเร็ว เนื่องจากการน าส่งเงินของนายจ้างข้อมูลถึง
ประกันสังคมเร็วขึ้น 
          5) เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จากระบบตรวจสอบข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 
เช่นเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนลูกจ้าง การค านวณอัตราเงินประกันสังคม การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง การ
แจ้งการสิ้นสุดการจ้าง 
 



3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  
     3.1.1 ลูกจ้างที่เข้าปฏิบัติงานได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน ตามที่ส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด 
     3.1.2 น าส่งเงินประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามที่ประกันสังคมก าหนด 
     3.1.3 ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน ตามวันเวลาที่ประกันสังคมก าหนด 
     3.1.4 ลดจ านวนเช็คสั่งจ่ายโดยการจ่ายผ่านระบบ (e-Payment) 
     3.1.5 ลดจ านวนกระดาษในการจัดพิมพ์แบบ สปส.1-10 และเอกสารแนบ  
 3.2 คุณภาพ 
     3.2.1 จ านวนเงินที่หักน าส่งส านักงานประกันสังคมมีความถูกต้องครบถ้วน 
     3.2.2 ลูกจ้างมีความม่ันใจในการหักเงินค่าจ้างเพ่ือน าส่งส านักงานประกันสังคม 
     3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้เพ่ิมข้ึน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 
 

การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
-แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานรูป
แบบเดิม 
-ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
-ประสานงานส านักงานประกันสังคมเพ่ือขอใช้ระบบงานการยื่นแบบผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะน าวิธีการปฏิบัติงานการน าส่งเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1 เดือน 
 

1 สัปดาห์ 
2 สัปดาห์ 

 
1 เดือน 

 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ลงทะเบียนขอท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว๊บไซต์ของส านักงาน
ประกันสังคม www.sso.go.th ส านักงานประกันสังคมจะส่งแบบ สปส.1-
05 ให้ทาง Email พิมพ์แบบ สปส.1-05 พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลง
นาม น าเอกสารมายื่นที่ส านักงานประกันสังคม หลังจากนั้นนายจ้างส่ง 
Username/Password เพ่ือเข้าใช้ระบบผ่านทาง Email 
2.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งวิธีการใช้งานการน าส่งเงิน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
   2.1 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร แจ้งการข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 
การแจ้งลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.2 หน่วยงานที่มีการจ้างลูกจ้าง จะต้องจัดส่งไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่
ส านักงานประกันสังคมก าหนด เพื่อให้ส่วนการเงินและบัญชีโหลดข้อมูลเข้า
ระบบ 

2 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

1 เดือน 
 
 
 
 
 

 

http://www.sso.go.th/


การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
ตรวจสอบการแจ้งข้อมูลจากส านักงานประกันสังคมหลังจากน าส่งเงิน 
เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการน าส่งเงิน เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการแก้ไข 
 

ทุกเดือน 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อมูลที่น าส่งเงินประกันสังคมในแต่ละเดือน ข้อมูลการหักน าส่ง 
และฐานข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 
 

ทุกเดือน 
 

 
สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ) เช่น ลด
เวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
       การน าส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักประกันสังคม ช่วยให้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน การค านวณอัตราน าส่งถูกต้อง ลดการจัดท าแบบ สปส.1-10 และเอกสารแนบ 
ช่วยประหยัดกระดาษ 
การจ่ายเงินผ่านระบบ E-payment ลดการจัดท าเช็คสั่ งจ่ายจ านวนหลายฉบับ สามารถจัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันถัดไป 
ข้อมูลน าส่งประกันสังคมรวดเร็วภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามที่ประกันสังคมก าหนด ข้อมูลน าส่งให้
ส านักงานประกันสังคมรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์รวดเร็ว 
 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 5.1 การน าส่งข้อมูลประกันสังคมถูกต้องครบถ้วน 

 5.2 ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความรวดเร็วในน าส่งเงินให้ส านักงานประกันสังคม 

 5.3 ลูกจ้างได้รับสิทธิ์และประโยชน์รวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลถึงประกันสังคมเร็วขึ้น 

 5.4 ลดการเดินทาง การติดต่อธนาคาร และส านักงานประกันสังคมเนื่องจากสามารถปฏิบัติงานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 5.5 ช่วยลดกระดาษในการปฏิบัติงาน ไม่ต้องจัดพิมพ์แบบ สปส.1 -10 และเอกสารแนบ สามารถ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF  

 5.6 เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นายจ้างน าส่งเงินสะดวก ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ประโยชน์ 
ส านักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น 

 

 

 



6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

 ปัญหาอุปสรรค  

การด าเนินงานต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน มีความเข้าใจไม่ตรงกันท าให้มีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนการท างาน เช่นหน่วยงานที่มีการจ้างงานใหม่ ไม่แจ้งส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม แต่ส่งข้อมูลการหักเงินประกันสังคมให้ส่วนการเงินและบัญชีเบิกจ่าย 

 แนวทางแก้ไข  

แนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 ผสานศูนย์เทคโนโลยีและดิจิทัลให้พัฒนาโปรแกรมเงินเดือน สามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือน 
ในรูปแบบที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 


