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  กองแผนงาน  กลุ่มติดตามผลการปฏิบัตงิาน  

การใช้โปรแกรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 
 

1. เข้าใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 

 ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังหน้าจอ Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบ โดยการระบุ URL : https://eop.dld.go.th/ProjectWeb 
หรือเข้าได้จาก เว็บไซท์กรมปศุสัตว์ หรือ เว็บไซท์กองแผนงาน 
  -   ตรวจสอบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ถูกต้อง ก่อนเข้าระบบ e-Operation 
 

 
รูปที่ 1 หน้าจอเข้าใช้งานระบบ e-Operation 
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2. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
-  เพ่ือใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของการใช้งานระบบ e-Operation 

 
รูปที ่2 หน้าจอ เปลี่ยนรหัสผ่าน 

3. เมนูระบบ 
-  เพ่ือใช้ในการเรียกหน้าจอการท างานต่างๆ ของระบบ 

 

 
รูปที ่3 หน้าจอ เมนูระบบ 
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4. หน้าจอ ตารางก าหนดข้อมูลผู้ใช้ 
เข้าเมนู   -  ระบบบริหารการปฏิบัติงาน -> การจัดการข้อมูลผู้ใช้ -> EOP017 : ตารางก าหนดข้อมูลผู้ใช้ 

-  เพ่ือใช้บันทึกแก้ไขข้อมูลผู้ใช้  
 

 

รูปที ่4 หน้าจอ ตารางก าหนดข้อมูลผู้ใช้ 
 

5. หน้าจอ แสดงรายการกิจกรรมรอง เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
-  ระบบบริหารการปฏิบัติงาน -> การจัดการบนัทึกผลงาน/งบประมาณ -> EOP011 : บันทึกผลการ 
   ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้แสดงรายการกิจกรรมรองเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

-  ผู้ใช้ กดปุ่ม (  ) ที่รายการกิจกรรมรองที่ต้องการบันทึกผลงาน ระบบจะ Popup หน้าจอ 5.1 
 

 

รูปที่ 5 หน้าจอ แสดงรายการกิจกรรมรอง เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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5.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 -  เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ปุ่ม “ยืนยัน” จะแสดงเมื่อมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว 

      -  สถานะ “รอการบันทึกข้อมูล” เป็นการรอการบันทึกข้อมูล / “บันทึกข้อมูล” เป็นการบันทึกข้อมูล 
         “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” เป็นการยืนยันข้อมูล 

 

 

รูปที ่5.1 หน้าจอ แสดงผลการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 

6. หน้าจอ แสดงรายการกิจกรรมรอง เพื่อบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
-  ระบบบริหารการปฏิบัติงาน -> การจัดการบนัทึกผลงาน/งบประมาณ -> EOP012 : บันทึกผลการ 
   ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้แสดงรายการกิจกรรมรองเพ่ือบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

-  ผู้ใช้ กดปุ่ม ( ) ทีร่ายการกิจกรรมรองที่ต้องการบันทึกผลการใช้จ่าย ระบบจะ Popup หน้าจอ 6.1 
 

 

รูปที ่6 หน้าจอ แสดงรายการกิจกรรมรอง เพื่อบันทึกผลการใช้จ่าย 
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6.1 บันทึกผลการใช้จ่าย 
 -  เพ่ือบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปุม่ “ยืนยัน” จะแสดงเมื่อมีการบันทึกผลการใช้จ่ายแล้ว 
 

 

รูปที ่6.1 หน้าจอ แสดงผลการบันทึกผลการใช้จ่าย 

 

 
 



 

  กองแผนงาน  กลุ่มติดตามผลการปฏิบัตงิาน  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์ กองแผนงาน กลุ่มติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ที ่ เจ้าหน้าที ่ ชื่อ 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 นางมณีรตัน์  งานพิพัฒน์มงคล ใหม ่ ภาพรวม 08-1443-1069 

2 นางสาวกฤษณา วิเชียรปญัญา แก้ว ***  โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 08-6622-4473 

3 นายทนงค์ พัฒนมงคล โจ 
***  โครงการพัฒนาคณุภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 
      1) กิจกรรมหลักตรวจสอบรบัรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ 
      2) กิจกรรมหลักพัฒนาและสง่เสริมอตุสาหกรรมฮาลาลด้านปศสุัตว์ 

08-7070-2979 

4 นางสาวจินตนาภรณ์ ไสยะกิจ แจ๋ว 

***  ผลผลิตการพัฒนาการผลติปศุสัตว ์
      1) กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว ์
      2) กิจกรรมหลักพัฒนาอาหารสัตว ์
***  ผลผลิตวจิัยและพัฒนาด้านปศุสัตว ์

08-9872-5069 

5 นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต ออน 

***  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
***  โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 
      อาเซียนด้านปศุสัตว ์
***  โครงการบรหิารจดัการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคญั 

08-9604-0092 

6 นายกษริน  ตรณิตระกูล โอ 

***  ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
      1) กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ 
      2) กิจกรรมหลัก ป้องกัน แก้ไขและเตรยีมความพร้อมรบัปัญหา 
      โรคไข้หวัดนก 

09-0767-4943 

7 นางสาวณัฐนันท์  ศุภศิวะศิษฐ์ แก้ม 

***  ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
      1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยดี้านการปศุสตัว ์
***  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
***  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

09-1403-0481 

8 นางสาวนงนุช น้อยนงเยาว์ นุช ***  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 08-9487-7104 

9 นางสาวณัชชา อนันตวิเชียร ณัช 

***  ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
      1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
      2) คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
      3) ส่งเสริมการท าปศุสตัว์อินทรีย ์

09-0979-8219 

 

หมายเหตุ  :  หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มตดิตามผลการปฏิบัติงาน  02-653-4444 ต่อ 2242 , 2244 

อีเมลล์ : planning_mtr@dld.go.th 


