กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
หัวข้อความรู้ “การดาเนินงานขอบาเหน็จบานาญ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง”
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ จานวน 9 พื้นที่ ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล (VDO Conference) ณ ส านั ก งานสรรพสามิ ต ภาคและส านั ก งานสรรพสามิ ต
แต่ละพื้นที่ ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ “การดาเนินงานขอบาเหน็จบานาญ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งการดาเนินการ
จัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ CoP (Community of Practice : ชุมชนนักปฏิบัติ)
การด าเนิ น การตามกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ข องบุ ค ลากรระหว่ า งหน่ ว ยงาน ได้ มี บุ ค ลากร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญจากสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ จานวน 9 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จานวน 29 คน โดยจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรแต่ละหน่วยงานซึง่ แต่ละหน่วยงานได้มกี ารถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
หน่วยงาน
1. สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
4. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
5. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
6. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
7. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮอ่ งสอน
8. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลาปาง
9. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลาพูน
10. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อตุ รดิตถ์

หัวข้อความรู้ที่ถ่ายทอด
การตรวจสอบการยื่นขอบาเหน็จบานาญ ในฐานะผู้ขอใน
ระบบ e-pension และ e-filing
ขั้นตอนการดาเนินการเกีย่ วกับการยินยอมให้หักหนีจ้ าก
บาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการเสียชีวิต
การเปลีย่ นแปลงบัญชีผู้รับบานาญ และการขอหนังสือ
รับรองสิทธิ์บาเหน็จค้าประกัน
การขอบาเหน็จดารงชีพตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง
70 ปี
การทาหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบาเหน็จตกทอด และการ
ลงทะเบียนเบิกบาเหน็จบานาญในระบบ
e-pension
การติดต่อขอข้อมูลบัตรเงินเดือนใหม่ (แบบ 3221)
กรณีบัตรเงินเดือนสูญหาย
การบันทึกข้อมูลข้าราชการบรรจุใหม่ในฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ
การตรวจสอบบาเหน็จตกทอดทีผ่ เู้ สียชีวิตยื่นขอหนังสือรับ
บาเหน็จค้าประกัน
การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญผ่าน e-filing
การขอรับเงิน ชคบ.ของผู้รับบานาญกรณีเงินบานาญ
ไม่ถึง 10,000 บาท

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(คน)
4
3
3
3
2
2
4
4
2
2

นอกจากแต่ละหน่วยงานจะมีการถ่ายทอดความรู้ตามหัวข้อของตนเองแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ปั ญหาและอุป สรรคร่ ว มกั น เมื่อเสร็จสิ้ น การถ่า ยทอดความรู้ แล้ ว ได้ ให้ ผู้ เ ข้า ร่ว มกิจ กรรม
การจัดการความรู้ ทาแบบทดสอบความรู้ โดยผลการทดสอบความรู้พบว่า จานวนบุคลากรผู้ผ่านคะแนนทดสอบ
ความรู้ร้อยละ 70 มีจานวนร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

รูปภาพแสดงการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 9 พื้นที่

ภาค 5

ภาค 5

ภาค 5

แพร่

-

เอกสารประกอบในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
1. เอกสารความรู้ที่ได้มีการถ่ายทอดในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ประกอบด้วย

หน่วยงาน
1. สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
4. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
5. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
6. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
7. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
8. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลาปาง
9. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลาพูน
10. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

หัวข้อความรู้
การตรวจสอบการยื่นขอบาเหน็จบานาญ ในฐานะผู้ขอ
ในระบบ e-pension และ e-Filing
ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการยินยอมให้หักหนี้จาก
บาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการเสียชีวิต
การเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้รับบานาญ และการขอหนังสือ
รับรองสิทธิ์บาเหน็จค้าประกันในระบบ e-pension
การขอบาเหน็จดารงชีพตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง
70 ปี
การทาหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบาเหน็จตกทอด และ
การลงทะเบียนเบิกบาเหน็จบานาญในระบบ
e-pension
แนวทางการติดต่อขอข้อมูลบัตรเงินเดือนข้าราชการ
(แบบ 3221) กรณีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน
การบันทึกข้อมูลข้าราชการบรรจุใหม่ในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ Smart ก.พ. 7
การตรวจสอบบาเหน็จตกทอดที่ผู้เสียชีวิตยื่นขอหนังสือ
รับบาเหน็จค้าประกัน
การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญผ่าน e-Filing
การขอรับเงิน ชคบ.ของผู้รับบานาญกรณีเงินบานาญ
ไม่ถึง 10,000 บาท

2. แบบทดสอบความรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้
- แบบทดสอบความรู้

