
กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ  

หัวข้อความรู้ “การด าเนินงานขอบ าเหน็จบ านาญ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง”       
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ จ านวน 9 พ้ืนที่ ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิต 
แต่ละพ้ืนที่ ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ “การด าเนินงานขอบ าเหน็จบ านาญ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งการด าเนินการ
จดัการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ CoP (Community of Practice : ชุมชนนักปฏิบัติ)  

 การด าเนินการตามกิจกรรมการจัดการความรู้ ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ได้มีบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญจากส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบ จ านวน 9 พ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 29 คน โดยจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรแต่ละหน่วยงานซ่ึงแต่ละหนว่ยงานได้มีการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

หน่วยงาน หัวข้อความรู้ที่ถ่ายทอด จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(คน) 

1. ส านักงานสรรพสามติภาคที่ 5  การตรวจสอบการยื่นขอบ าเหน็จบ านาญ ในฐานะผู้ขอใน
ระบบ e-pension และ e-filing 

4 

2. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีเชียงใหม่  ขั้นตอนการด าเนินการเกีย่วกับการยินยอมให้หักหนีจ้าก
บ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการเสยีชีวิต  

3 

3. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีเชียงราย  การเปลีย่นแปลงบญัชีผู้รับบ านาญ และการขอหนังสือ
รับรองสิทธ์ิบ าเหนจ็ค้ าประกัน 

3 

4. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีน่าน  การขอบ าเหน็จด ารงชีพตั้งแต่อาย ุ65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง  
70 ปี  

3 

5. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีพะเยา  การท าหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบ าเหน็จตกทอด และการ
ลงทะเบียนเบิกบ าเหน็จบ านาญในระบบ  
e-pension 

2 

6. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีแพร ่ การติดต่อขอข้อมูลบัตรเงินเดือนใหม่ (แบบ 3221)  
กรณีบัตรเงินเดือนสูญหาย  

2 

7. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีแม่ฮอ่งสอน  การบันทึกข้อมูลข้าราชการบรรจุใหม่ในฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ  

4 

8. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีล าปาง  การตรวจสอบบ าเหน็จตกทอดทีผู่เ้สียชีวิตยื่นขอหนังสือรับ
บ าเหน็จค้ าประกัน  

4 

9. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีล าพนู  การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญผ่าน e-filing  2 
10. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดติถ์  การขอรับเงิน ชคบ.ของผู้รับบ านาญกรณเีงินบ านาญ  

ไม่ถึง 10,000 บาท  
2 

 



  นอกจากแต่ละหน่วยงานจะมีการถ่ายทอดความรู้ตามหัวข้อของตนเองแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดความรู้แล้ว ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดการความรู้ท าแบบทดสอบความรู้ โดยผลการทดสอบความรู้พบว่า จ านวนบุคลากรผู้ผ่านคะแนนทดสอบ
ความรู้ร้อยละ 70 มีจ านวนร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้       



รูปภาพแสดงการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 9 พื้นที่ 
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เอกสารประกอบในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  

1. เอกสารความรู้ที่ได้มีการถ่ายทอดในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ประกอบด้วย 

หน่วยงาน หัวข้อความรู้ 
1. ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 การตรวจสอบการยื่นขอบ าเหน็จบ านาญ ในฐานะผู้ขอ

ในระบบ e-pension และ e-Filing 
2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการยินยอมให้หักหนี้จาก

บ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการเสียชีวิต  
3. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงราย การเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้รับบ านาญ และการขอหนังสือ

รับรองสิทธิ์บ าเหน็จค้ าประกันในระบบ e-pension 
4. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีน่าน การขอบ าเหน็จด ารงชีพตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ไมถ่ึง 

70 ปี  
5. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีพะเยา การท าหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบ าเหน็จตกทอด และ

การลงทะเบียนเบิกบ าเหน็จบ านาญในระบบ  
e-pension

6. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแพร่ แนวทางการติดต่อขอข้อมูลบัตรเงินเดือนข้าราชการ 
(แบบ 3221) กรณีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน 

7. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแม่ฮ่องสอน การบันทึกข้อมูลข้าราชการบรรจุใหม่ในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ Smart ก.พ. 7 

8. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีล าปาง การตรวจสอบบ าเหน็จตกทอดที่ผู้เสียชีวิตยื่นขอหนังสือ
รับบ าเหน็จค้ าประกัน  

9. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีล าพูน การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญผ่าน e-Filing 
10. ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีอุตรดิตถ์ การขอรับเงิน ชคบ.ของผู้รับบ านาญกรณีเงินบ านาญ 

ไม่ถึง 10,000 บาท  

2. แบบทดสอบความรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ 

- แบบทดสอบความรู้

https://drive.google.com/file/d/1nZWsnAFmSh_WtdXmoSqZzt3BxZf8S8o-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pIYnspv45LQqagMROLjUennwwQNqZLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbTbFXr2xSQ5Nb1GOCbkPMCfGSCDvJWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18GdEczRdQZcviUCfSjxHmPPNf0wxLB07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHgmr31Xz08xJ9KeV_PhAxdbNbac5Hvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilwiaH3rd9NJP0rfwBkbftwAqUIbw_h7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pS7NnYv9lx748J3sWRCwn9oK_gK14nNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPXpzXoq_8A_lkNXAT0DyS-7uCFnckqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XhiaDjxqVT9XG5s8Fl9O_ycCC99KfZA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOD-zG4RzTW8hTqdwfF9roBxo-1N6Dsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0sHTxw0V-JbkJQYClQXVlLV31eFIv9B/view?usp=sharing

