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Work Flow จังหวัดก ำหนดเป้ำหมำยให้อ ำเภอ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 
1. จังหวัด ตรวจสอบเป้าหมายที่ได้รับของแต่ละกิจกรรม หากไม่ถูกต้อง  
ให้แจ้งกองแผนงาน หรือแจ้งส านัก/กอง ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรม 
2. เมื่อจังหวัดตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ใช้  User ที่ขึ้นต้นด้วย U….. 
เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ไปที่เมนู EOP016 : 
ก าหนดเป้าหมายระดับอ าเภอ ซึ่งการก าหนดเป้าหมายมี 3 กรณี ดังนี้ 
   - กรณทีี่ 1 บางกิจกรรม มีทั้งจังหวัดและอ าเภอ ช่วยกันท า 
   - กรณีท่ี 2 บางกิจกรรม จังหวัดท าคนเดียว 
   - กรณีท่ี 3 บางกิจกรรม อ าเภอท าคนเดียว 
3. เมื่อใส่ตัวเลขเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม บันทึก และคลิ๊กปุ่ม
ยืนยัน เป้าหมายกิจกรรม สถานะจะเป็น “ใช้งาน” 
*** ถ้าหากไม่คลิ๊กปุ่ม บันทึก แล้วไปคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน เลย จะท าให้ข้อมูล
ตัวเลขเป้าหมายเป็น 0 (ศูนย์) 
4. จังหวัดและอ าเภอ ตรวจสอบเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม หากไม่
ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แก้ไข/ปรับปรุง 
5. หากมีการแก้ไขการก าหนดเป้าหมาย ให้ล้างค่าเป้าหมาย เป็น 0 (ศูนย์) 
แล้วบันทึกข้อมูล และก าหนดเป้าหมายใหม่ โดยไม่ต้องคลิ๊กที่ปุ่ม ยกเลิก
ก าหนดเป้าหมาย 
*** กรณีที่ยกเลิกการก าหนดเป้าหมาย ถ้ามีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาแล้ว จะท าให้ผลการปฏิบัติงานหายไป 
 
 

จังหวัดตรวจสอบเป้าหมาย 
ที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม 

ก าหนดเป้าหมายให้ จังหวัด/อ าเภอ 

ที่เมนู EOP016 และยืนยันเป้าหมาย 

อ าเภอ จังหวัด 

(ไม่ถูกต้อง) 
แก้ไข /  
ปรับปรุง 

(ถูกต้อง) 
ก าหนด 

เป้าหมาย 

กผง. ส ำนกั/กอง (ไม่ถูกต้อง) 

แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล 

(ถูกต้อง) 

(ไม่ถูกต้อง) 
แก้ไข /  
ปรับปรุง 

(ถูกต้อง) 
ก าหนด 

เป้าหมาย 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยงำน/เงิน 



กำรรำยงำนข้อมูลผลงำน/เงิน 

ระดับส ำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่ำนฯ 
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Work Flow รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

(ส ำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่ำนฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
1. เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)  ไปที่เมนู EOP011 : 
บันทึกผลการปฏิบัติงาน  
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น “บันทึก
ข้อมูล”) 
4. เมื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพื่อยืนยันข้อมูล 
เป็นการส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง (สถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”) 
 
ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
1. เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ไปที่เมนู EOP012 : 
บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น 
“บันทึกข้อมูล”) 
4. เมื่อบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพ่ือ
ยืนยันข้อมูล เป็นการส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง (สถานะเป็น “ยืนยันการ
บันทึกข้อมูล”) 
 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ที่เมนู EOP011 

รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ที่เมนู EOP012 

เลือกกิจกรรมที่ต้องการ 

บันทึกข้อมูล 

ยืนยันข้อมูล 

ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง 



กำรรำยงำนข้อมูลผลงำน/เงิน 

ระดับจังหวัด/อ ำเภอ 
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Work Flow รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
(จังหวัด/อ ำเภอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)    
ไปที่เมนู EOP011 : บันทึกผลการปฏิบัติงาน  
*** จังหวัดใช้  User ที่ขึ้นต้นด้วย UP. . . .. เป็นรหัสผู้ ใช้งานที่จังหวัด          
ใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
*** อ าเภอใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย U..... เป็นรหัสผู้ใช้งานที่อ าเภอใช้บันทึก
ผลการปฏิบัติงานและยืนยันข้อมูล 
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงาน  บันทึกข้อมูลผล 
การปฏิบัติงาน แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น “บันทึกข้อมูล”)  
เมื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพ่ือยืนยันข้อมูล 
เป็นการส่งข้อมูลมาที่จังหวัด (สถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”) 
3. จังหวัดตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ไปที่เมนู EOP014 : รายงานผล
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบสถานะได้ว่ามีหน่วยงานไหนยังเป็นสถานะ
รอบันทึกข้อมูล หรือสถานะบันทึกข้อมูล หรือสถานะยืนยันข้อมูล  
4. หากข้อมูลถูกต้อง จังหวัดคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน (สถานะเป็น “อนุมัติการ
บันทึกข้อมูล”) 
5. ให้จั งหวัดยืนยันผลการปฏิบัติ งาน  ที่ เมนู  EOP018 :  ยืนยันผล 
การปฏิบัติงานจังหวัด เพ่ือยืนยันผลการปฏิบัติงานส่งมาให้ส่วนกลาง 
*** จังหวัดใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย U.. . .. เป็นรหัสผู้ ใช้งานที่จังหวัดใช้
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ที่เมนู EOP011 

เลือกกิจกรรมที่ต้องการ 
บันทึกและยืนยันข้อมูล 

จังหวัดตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP014 

ยืนยันผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด ที่เมนู EOP018 

ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง 

จังหวัด (UP00000) 
อ าเภอ (U00000) 

จังหวัด (U00000) 



กำรรำยงำนข้อมูลผลงำน/เงิน 

ระดับจังหวัด/อ ำเภอ 
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Work Flow รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(จังหวัด/อ ำเภอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
(e-Operation)   ไปที่เมนู EOP012 : บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
*** จังหวัดใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย UP….. เป็นรหัสผู้ใช้งานที่จังหวัด ใช้บันทึก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
*** อ าเภอใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย U….. เป็นรหัสผู้ใช้งานที่อ าเภอ ใช้บันทึก  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันข้อมูล 
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ บันทึกข้อมูล    
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น “บันทึกข้อมูล”) 
เมื่อบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพื่อยืนยัน
ข้อมูล เป็นการส่งข้อมูลมาที่จังหวัด (สถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”) 
3. จังหวัดตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไปที่เมนู EOP015 : รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบสถานะได้ว่ามีหน่วยงานไหนยังเป็น
สถานะรอบันทึกข้อมูล หรือสถานะบันทึกข้อมูล หรือสถานะยืนยันข้อมูล  
4. หากข้อมูลถูกต้อง จังหวัดคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน (สถานะเป็น “อนุมัติการ
บันทึกข้อมูล”) 
5. ให้จังหวัดยืนยันยืนยันผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ที่เมนู 
EOP019 : ยืนยันผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือยืนยันผลการใช้จ่าย
งบประมาณส่งมาให้ส่วนกลาง 
*** จังหวัดใช้  User ที่ ขึ้นต้นด้วย U….. เป็นรหัสผู้ ใช้ งานที่ จั งหวัด  
ใช้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
 

รายงานผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 

รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณ ที่เมนู EOP012 

เลือกกิจกรรมที่ต้องการ 

บันทึกและยืนยันข้อมูล 

จังหวัดตรวจสอบผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ที่เมนู EOP015 

ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง 

จังหวัด (UP00000) 
อ าเภอ (U00000) 

จังหวัด (U00000) 



กำรแก้ไขข้อมูลผลงำน/เงิน 

ค2 

 

Work Flow กำรแก้ไขข้อมูล 
(ส ำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่ำนฯ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

1. การแก้ไขข้อมูล มี 2 กรณี ดังนี้ 
- กรณีแก้ไขในช่วงที่  เปิด ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)       
ให้รายงานผลการปฏิบัติ งานและผลการใช้จ่ ายงบประมาณ รอบ
ประจ าเดือน  
- กรณีแก้ไขในช่วงที่ ปิด ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) แล้ว 
ให้หน่วยงาน ท าหนังสือบันทึกข้อความขอแก้ไข ส่งมาที่กองแผนงาน 
***  แก้ไขข้อมูลย้อนหลัง ได้เฉพาะเดือนที่อยู่ภายในไตรมาสเท่านั้น  
แต่ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีด้วย เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อผลงานของ
กรมปศุสัตว์ในภาพรวม 
2. แก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่ เมนู EOP011 และแก้ไขผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่เมนู EOP012 
3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นแก้ไข/ปรับปรุง และบันทึก
ข้อมูล ถ้าหากมีการแก้ไขข้อมูลย้อนหลังให้เลือกเดือนที่จะแก้ไขก่อน 
4. ถ้ากิจกรรมมีสถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” แล้ว ให้แก้ไขและ
บันทึกข้อมูลได้เลย แต่ถ้ากิจกรรมมีสถานะเป็น “บันทึกข้อมูล” เมื่อแก้ไข
และบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ยืนยันข้อมูลด้วย 
 

 
 
 

การแก้ไขข้อมูล 

กรณีท่ียังเปิดระบบฯ  
รายงานผลฯ 

กรณีท่ีปิดระบบฯ แล้ว  

-  แก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP011 

-  แก้ไขผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เมนู EOP012 
 

ท าหนังสือบันทึกข้อความ 
ส่งมาที่กองแผนงาน 

เลือกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข 

(แก้ไข/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูล) 



กำรแก้ไขข้อมูลผลงำน/เงิน 
ค1 

Work Flow กำรแก้ไขข้อมูล 
(จังหวัด/อ ำเภอ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 
1. การแก้ไขข้อมูล มี 2 กรณี ดังนี้ 
- กรณีแก้ไขในช่วงที่ เปิด ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบประจ าเดือน  
- กรณีแก้ ไขในช่วงที่  ปิด ระบบบริหารการปฏิบัติ งาน (e-Operation) แล้ว              
ให้หน่วยงาน (จังหวัดเท่านั้น) ท าหนังสือบันทึกข้อความขอแก้ไข ส่งมาที่กองแผนงาน 
*** แก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้เฉพาะเดือนที่อยู่ภายในไตรมาสเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะ
พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผลงานของกรมปศุสัตว์              
ในภาพรวม 
2. จังหวัด (U…..) ปลดล๊อคสถานะอ าเภอ (ยกเลิกการอนุมัติข้อมูล) ที่เมนู EOP014 

ให้เป็นสถานะ “รอการบันทึกข้อมูล” 

3. จังหวัดหรืออ าเภอแก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP011 และแก้ไขผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่เมนู EOP012 (จังหวัด >> UP….. / อ าเภอ >> U…..) 
4. เลือกกิจกรรมที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นแก้ไข/ปรับปรุง บันทึกและยืนยันข้อมูล  
5. จังหวัดตรวจสอบข้อมูล ตามที่มีการแก้ไข ดังนี้ 
- ผลการปฏิบัติงาน ไปท่ีเมนู EOP014 : รายงานผลปฏิบัติงาน 
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไปที่เมนู EOP015 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
6. เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จังหวัดคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน (สถานะเป็น “อนุมัติการบันทึก
ข้อมูล”) 
*** กรณี ยื นยั นข้ อมู ลส่ งมาที่ ส่ วนกลางที่ เมนู  EOP018 และ EOP019 แล้ ว 
ไม่ต้องยืนยันข้อมูลใหม่ แต่ถ้ายังไม่ยืนยัน ให้ยืนยันข้อมูลด้วย เพื่อส่งข้อมูลแก้ไขมาที่
ส่วนกลาง 
*** กรณีแกไ้ขข้อมูล แตไ่ม่ปลดลอ๊คสถานะอ าเภอ เมื่อแก้ไขข้อมลูไปแล้ว จะท าให้
ข้อมูลของจังหวัดและอ าเภอไม่ตรงกัน 
 

การแก้ไขข้อมูล 

กรณีท่ียังเปิดระบบฯ  
รายงานผลฯ 

กรณีท่ีปิดระบบฯ แล้ว 

ท าหนังสือบันทึกข้อความ 
ส่งมาที่กองแผนงาน 

จังหวัดปลดล๊อคสถานะอ าเภอ 

(ยกเลิกการอนุมัติข้อมูล) ที่เมนู EOP014 
 

-  แก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP011 

-  แก้ไขผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เมนู EOP012 
 

จังหวัดตรวจสอบข้อมูล 

- ผลการปฏบิัติงาน (ยนืยัน/อนมุัติข้อมูล) ที่เมนู EOP014 

- ผลการใช้จา่ยงบประมาณ (ยนืยัน/อนุมัติข้อมูล)  

  ที่เมนู EOP015 



ง 

Work Flow กำรตรวจสอบข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน : ตรวจสอบข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน 
1. ส านัก/กอง สามารถเรียกดูรายงาน ดังนี ้ 
  >> RPT301 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลตัวช้ีวัด/กิจกรรมรอง 
  >> RPT507 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรม/กิจกรรมย่อย 
  >> RPT503 เป็นร ายงานที่ เ รี ยกดู ข้ อมู ล เป็นรายหน่ วยงาน (หน่ วยงาน 
ในก ากับ)/กิจกรรมย่อย 
2. เขต สามารถเรยีกดูรายงาน ดังนี้ 
  >> RPT112 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลตัวช้ีวัด/เป็นรายหน่วยงาน(หน่วยงาน       
ในพื้นที่เขต) 
  >> RPT501 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย (งานของเขต) 
  >> RPT502 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย/รายเดือน (งานของเขต) 
3. จังหวัด สามารถเรียกดูรายงาน ดังนี้ 
  >> RPT107 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัด 
  >> RPT112 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลตัวช้ีวัด/เป็นรายหน่วยงาน (อ าเภอ) 
  >> RPT501 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย (งานของจังหวัด) 
  >> RPT502 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย/รายเดือน (งานของจังหวัด) 
4. อ าเภอ/ ศูนย์ฯ/ ด่านฯ สามารถเรียกดรูายงาน ดังนี ้
  >> RPT107 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัด 
  >> RPT501 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย  
  >> RPT502 เป็นรายงานทีเ่รยีกดูขอ้มูลกิจกรรมย่อย/รายเดือน  
*** ส าหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส านัก/กอง/เขต/จังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ 
สามารถเรียกดูรายงานจาก RPT401, RPT402, RPT601 และ RPT602 
>> RPT401 เป็นรายงานที่เรียกดผูลเบิกจ่าย เป็นกิจกรรมรอง 
>> RPT402 เป็นรายงานที่เรียกดผูลเบิกจ่าย เป็นกิจกรรมรอง/รายเดือน 
>> RPT601 เป็นรายงานที่เรียกดผูลเบิกจ่าย เป็นหมวดหมู่การเงิน 
>> RPT602 เป็นรายงานที่เรียกดูผลเบิกจ่าย เป็นหมวดหมู่การเงิน/รายเดือน  

การตรวจสอบข้อมูล 

เรียกดูรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน  

(e-Operation) 
 

ส านัก/กอง 

ดูผลงาน >> RPT301/ RPT507/ RPT503 

ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602 

 
เขต 

ดูผลงาน >> RPT112/ RPT501/ RPT502 

ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602 

 
 

จังหวัด 

ดผูลงาน >> RPT107/ RPT112/ RPT501/ RPT502 

ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602 

 
 

อ าเภอ/ ศูนยฯ์/ ด่านฯ 

ดูผลงาน >> RPT107/ RPT501/ RPT502 

ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602 

 

 

กำรเรียกรำยงำน ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลผลงำน/เงิน  


