การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)

เรื่อง การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing : e-filing)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายบริหารทั่วไป

คานา
การดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของสานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และแผลกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และเป็นกรอบทิศทางในการจัดการเกี่ยวกับกระบวนงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้มากยิ่งขึ้น
สานั กงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทาองค์ความรู้ในเรื่อง การยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-filing โดยได้รวบรวมเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการยื่นขอรับ
บาเหน็ จบานาญด้ว ยตนเองฯ เพื่อให้บุคลากรในหน่ว ยงาน และผู้ที่สนใจนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการดาเนินงานต่อไป

สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สิงหาคม 2564

สารบัญ
เรื่อง
ขั้นตอนการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-filing
1. เข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
2. โปรแกรมจะใหผูยื่นฯ เลือกประเภทเงินประสงคที่จะขอรับ
3. ตรวจสอบเงินเดือน และเวลาราชการ
4. ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลคาลดหยอน
5. ยืนยันแบบ และส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ
6. ผูมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
7. สวนราชการผูขอดาเนินการ
ภาคผนวก

หน้า
1
2
2
3
3
3
4
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การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing : e-filing)
ขั้นตอนการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-filing
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นคาขอรับบาเหน็จ บานาญปกติ และบาเหน็จดารงชีพ สาหรับข้าราชการ และ
บ าเหน็ จ ปกติ บ าเหน็ จ รายเดือ น ส าหรั บ ลู กจ้างประจา ต่อส่ ว นราชการผู้ ขอ ผู้ มี สิ ทธิ ต้องลงทะเบียนขอ
รหัสผ่าน สาหรับ เข้าระบบด้วยตนเอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และเป็นการยืนยันตัวบุคคล โดยระบบการ
ตรวจสอบบุคคลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีก ลาง ตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการหรื อลูกจ้ างประจ าที่จ ะพ้นจากราชการ เข้าสู่ เว็บไซต์ www.cgd.go.th>ระบบบาเหน็จ
บานาญ/บาเหน็จค้าประกัน เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”

คลิก เงินเดือน บาเหน็จ บานาญ

คลิกที่ เมนู เงินเดือน บาเหน็จ บานาญ เมื่อเข้าไปในระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป หรือ จะเข้าสู่
ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเปิดโปรแกรม Web Browser ป้อน
http://pws.cgd.go.th/cgd/ จะปรากฏหน้าจอดังรูป

คลิก ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
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คลิก ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏหน้าจอดังรูป

สาหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ได้
โดยคลิกที่
จะปรากฏหน้าจอดังรูป และให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ทุกช่อง

ผู้ที่ยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ ที่มี Username และ Password ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) จากนั้น คลิก
และให้ผู้ยื่นฯ
ดาเนินการตามขั้นตอนของระบบ
2. โปรแกรมจะใหผูยื่นฯ เลือกประเภทเงินประสงคที่จะขอรับ
2.1 รับรองสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระท้าผิดทางอาญาของตนเอง โดยการเลือก
1) คลิก ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา หรือ
2) คลิก อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา
2.2 กรณีเปนขาราชการ ไมเปนสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินได คือ บานาญปกติ หรือบาเหน็จ
ปกติ
2.3 กรณีเปนขาราชการ เปนสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินได คือ บานาญสมาชิก กบข. หรือ
บาเหน็จสมาชิก กบข.
2.4 กรณีเปนลูกจางประจา สามารถเลือกประเภทเงินได้ คือ บาเหน็จรายเดือน หรือ บาเหน็จลูกจาง
3. ตรวจสอบเงินเดือน และเวลาราชการ
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดอัตราเงินเดือน และตารางเวลาราชการ กรณีรายละเอียดไมถูกตอง
หรือตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหสวนราชการผูขอทราบสามารถปอนรายละเอียดไดที่ชองขอแกไขข้อมูล
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4. ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลคาลดหยอน
โปรแกรมจะแสดงรายละเอี ย ดขอมู ล คาลดหยอนโดยอัตโนมัติ และผู ยื่น ขอรั บบาเหน็ จบานาญ
สามารถแกไข เพิ่มเติม หรือลบขอมูล คาลดหยอนใหถูกตองได
กรณีรายละเอียดไมถูกตอง หรือตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถปอนรายละเอียดขอแกไขได
ที่ชองขอแกไขขอมูลเพื่อใหสวนราชการผูขอทราบ
5. ยืนยันแบบ และส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ
เมื่อตรวจสอบขอมูลครบแลว โปรแกรมจะคานวณเงินบานาญ และบาเหน็จดารงชีพ (ถามี) ของผูยื่น
ขอรับบาเหน็จบานาญโดยอัตโนมัติ และผูยื่นตองยืนยันขอมูลทั้งหมด เพื่อสงสวนราชการผูขอ พรอมทั้งพิมพ
เอกสารทางดานการเงินที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนขาราชการ
วิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส
2. แบบขอรับบาเหน็จปกติบาเหน็จรายเดือนของลูกจางประจา (แบบ 5313 อิเล็กทรอนิกส แลวแต
กรณี
3. ประวัติการจายเงิน รายเดือน และรายป
4. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย

6. ผูมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
ผูมีสิทธิสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการดาเนินงาน ผานระบบ e-filing ต่อไป
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7. สวนราชการผูขอดาเนินการ
สวนราชการผู ขอดาเนินการรับแบบคาขอทางอิเล็กทรอนิกส โดยเจาหนาที่ผู รับผิดชอบดาเนินการ
ตรวจสอบแบบคาขออิเล็กทรอนิกสพรอมปรับปรุงขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ประกอบกับหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการจายบาเหน็จบานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
และการสงเรื่ องขอรั บบ าเหน็ จ บานาญ บ าเหน็จลู กจาง ส าหรับผู ที่พ นจากราชการเพราะเกษียณอายุให
ครบถ้วนถูกตอง เพื่อสงเรื่องใหกรมบัญชีกลางตอไป

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่ 1 การบ่งชี้องค์ความรู้
แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

แบบฟอร์มที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
หน่วยงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับที่
กลุ่มงาน/ฝ่าย
1.
ฝ่ายบริหารทั่วไป

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจทราบขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing : e-filing)

องค์ความรู้
การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing : e-filing)

การนาไปใช้ประโยชน์ที่ในการปฏิบัติงาน
ผู้รับบริการมีความรู้ที่ถูกต้องในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อส่วนราชการ : ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน้า : 1/1
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
องค์ความรู้ที่เลือก : การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing)
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 แต่งตั้งคณะทางานการจัดการ เม.ย. – พ.ค. 64 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ความรู้ ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
2 การบ่งชี้ความรู้
เม.ย. – มิ.ย. 64 จานวนองค์ความรู้ จานวน 1 องค์ความรู้ KM Team
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 การสร้างและแสวงหาความรู้ มิ.ย. - ก.ค. 64 ร้อยละ 80 บุคลากร มีการแลกเปลี่ยน
KM Team
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เรียนรู้ จานวนอย่างน้อย 1 องค์ความรู้
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 การประมวลและกลั่นกรอง
ก.ค. 64
จานวนองค์ความรู้ จานวน 1 องค์ความรู้ KM Team
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ความรู้
โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
5 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ส.ค. 64
นาเข้าระบบการจัดการองค์ความรู้ KM
KM Team
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 1 องค์ โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
ความรู้
5 การเข้าถึงความรู้
ส.ค. 64
ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน บุคลากรของหน่วยงาน
องค์ความรู้ และสามารถเข้าใช้ระบบ
และผู้ที่สนใจ
Website การจัดการความรู้ได้
ผู้รายงาน :
ผู้อนุมัติ :
……………..ปมินตา สมณะ…………….
.....................สุริยะ คาปวง......................
นางสาวปมินตา สมณะ
นายสุริยะ คาปวง
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

