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บทน า 
 
ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน (e-Operation) เป็นระบบงำนที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือ บันทึก จัดเก็บ 

และแสดงข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนในกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ โดยสำมำรถท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้ 
และสำมำรถบันทึกข้อมูลและรำยงำนผลได้ถึงหน่วยงำนระดับอ ำเภอ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ ลดควำมซ้ ำซ้อนและรองรับกำรรับ-
ส่งข้อมูลระหว่ำงส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ลดควำมผิดพลำดในกำรจัดท ำรำยงำน และผู้ใช้งำนสำมำรถ
พิมพ์และจัดท ำรำยงำนได้เองโดยมีรูปแบบกำรน ำเสนอที่ ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำน  
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เข้าใช้งานระบบ 
 ผู้ใช้ สำมำรถเข้ำไปยังหน้ำจอ Login ระบบ e-Operation เพ่ือท ำกำร Login เข้ำใช้งำนระบบได้ 

โดยกำรระบุ URL: http://eop.dld.go.th 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือตรวจสอบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำน ให้ถูกต้อง ก่อนเข้ำสู่ระบบ e-Operation 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ เข้ำใช้งำนระบบ e-Operation 

อธิบายหน้าจอ 
1. ชื่อผู้ใช้ : ระบุชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในกำรเข้ำระบบ 
2. รหัสผ่ำน : ระบุรหัสผ่ำนที่ใช้ในกำรเข้ำระบบ 
3. ปุ่ม “ตกลง” : ระบบจะน ำ เข้ำสู่หน้ำแรกของโปรแกรม 
4. ปุ่ม “ยกเลิก” : ระบบจะท ำกำรล้ำงค่ำในช่อง “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่ำน”  
5. ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่ำน” : ระบบจะน ำเข้ำสู่หน้ำเปลี่ยนรหัสผ่ำน เพ่ือท ำกำรเปลี่ยน รหัสผ่ำน 

(รูปที่ 2.1) 
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1. เปล่ียนรหัสผ่าน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้เปลี่ยนรหัสผ่ำนของกำรใช้งำนระบบ e-Operation 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ เปล่ียนรหัสผ่ำน  

อธิบายหน้าจอ 
1. รหัสผ่ำนเดิม : ระบุรหัสผ่ำนเดิมที่ใช้ในกำรเข้ำระบบครั้งแรก 
2. รหัสผ่ำนใหม่ : ระบุรหัสผ่ำนใหม่ที่ต้องกำรใช้ในกำรเข้ำระบบครั้งต่อไป 
3. ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ : ระบุระหัสผ่ำนให้ตรงกับที่กรอก “รหัสผ่ำนใหม่” 
4. ปุ่ม “ตกลง” : ระบบจะท ำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่ 
5. ปุ่ม “ยกเลิก” : ระบบจะท ำกำรล้ำงค่ำในช่อง “รหัสผ่ำนเดิม”, “รหัสผ่ำนใหม่” และ “ยืนยัน

รหัสผ่ำนใหม่” 
6. ปุ่ม “กลับหน้ำ LOGIN” : ระบบจะน ำกลับสู่หน้ำ “เข้ำสู่ระบบ” (รูปที่ 1.1) 
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2. เมนูระบบ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้ในกำรเรียกหน้ำจอกำรท ำงำนต่ำงๆ ของระบบ 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ เมนูระบบ 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. เมนูด้ำนซ้ำย : เลือกเพ่ือเข้ำโปรแกรมหน้ำต่ำงๆ ตำมสิทธ์ิของผู้ใช้ 
2. ปุ่ม “Log Out” : จะท ำกำรออกจำกระบบ และแสดงหน้ำจอ เข้ำใช้งำนระบบ (รูปที ่1.1) 
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3. หน้าจอ ตารางก าหนดข้อมูลผู้ใช้ 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> กำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ -> EOP017 : ตำรำงก ำหนดข้อมูลผู้ใช้ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 
- เพ่ือใช้บันทึกแก้ไขข้อมูลผู้ใช้  

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ ตำรำงก ำหนดข้อมูลผู้ใช้ 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. รหัสพนักงำน : ระบุรหัสพนักงำน(ไม่สำมำรถแก้ไขได้) 
2. ค ำน ำหน้ำช่ือ : ระบุค ำน ำหน้ำช่ือพนักงำน 
3. ช่ือ : ระบุช่ือพนักงำน 
4. นำมสกุล : ระบุนำมสกุลพนักงำน 
5. ต ำแหน่ง : ระบุต ำแหน่งพนักงำน 
6. ประเภทบุคลำกร : ระบุประเภทบุคลำกร 
7. เลขท่ีบัตรประชำชน : ระบุเลขท่ีบัตรประชำชนพนักงำน 
8. ประเภทหน่วยงำน : ระบุประเภทหน่วยงำน(ไม่สำมำรถแก้ไขได้) 
9. หน่วยงำนต้นสังกัด : ระบุหน่วยงำนต้นสังกัดพนักงำน(ไม่สำมำรถแก้ไขได้) 
10. ท่ีอยู่ : ระบุท่ีอยู่พนักงำน 
11. จังหวัด : ระบุจังหวัดท่ีอยู่พนักงำน 
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12. เขต/อ ำเภอ : ระบุอ ำเภอท่ีอยู่พนักงำน 
13. E-Mail : ระบุ E-Mail พนักงำน 
14. Telephone : ระบุเบอร์โทรพนักงำน 
15. รำยละเอียด : ระบุรำยละเอียดอ่ืนๆ 
16. สถำนะ : ระบุสถำนะพนักงำน 
17. ปุ่ม “บันทึก”: เพ่ือให้ระบบเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลพนักงำนตำมเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้จำกข้อ 1-16 
18. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เงื่อนไขกำรค้นหำข้อมูล ส ำหรับกำรเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลตำมเงื่อนไขคร้ังต่อไป 
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4. หน้าจอ แสดงรายการกิจกรรมรอง เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> กำรจัดกำรบันทึกผลงำน/งบประมำณ -> EOP011 : บันทึกผล

กำรปฏิบัติงำน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 
- เพ่ือใช้แสดงรำยกำรกิจกรรมรองเพ่ือบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน  
- ผู้ใช้ กดปุ่ม (  ) ที่รำยกำรกิจกรรมรองที่ต้องกำรบันทึกผลงำน ระบบจะ Popup หน้ำจอ 5.1 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ แสดงรำยกำรกิจกรรมรองเพ่ือบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. งบประมำณปี : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
2. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1 
3. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรค้นหำข้อมูล ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขครั้ง
ต่อไป 
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4. ผลกำรค้นหำจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  4.1. ล ำดับ :  

4.2. บันทึกผลงำน : กดปุ่มเพ่ือเข้ำแก้ไข 
4.3. สถำนะ :  
4.4. กิจกรรมรอง : รหัสกิจกรรมรอง และ ชื่อกิจกรรมรอง 
4.5. กิจกรรมหลัก : รหัสกิจกรรมหลัก และ ชื่อกิจกรรมหลัก 
4.6. โครงกำร/ผลผลิต : รหัสโครงกำร/ผลผลิต และ ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
4.7. แผนงำน : รหัสแผนงำน และ ชื่อแผนงำน 

 

5.1. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 
- เพ่ือใช้บันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ แสดงผลกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. แผนงำน : ชื่อแผนงำน 
2. โครงกำร/ผลผลิต : ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
3. กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมหลัก 
4. กิจกรรมรอง : ชื่อกิจกรรมรอง 
5. ปีงบประมำณ : ปีงบประมำณ  



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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6. ประเภทหน่วยงำน : ชื่อประเภทหน่วยงำน 
7. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
8. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
9. เดือนบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน : ระบุเดือน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
10. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 9 
11. ผลกำรค้นหำผลงำนเชิงปริมำณจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  11.1. กิจกรรมย่อย : ชื่อกิจกรรมย่อย 

11.2. รหัส : รหัสกิจกรรมย่อย 
11.3. หน่วยนับ : ชื่อหน่วยนับ 
11.4. ผลด ำเนินงำน :  
11.5. ยอดยกมำ : 

  11.6. ผลด ำเนินงำนสะสม :  
11.7. เป้ำหมำยรำยเดือน : 
11.8. เป้ำหมำยรวม : 

12. ปุ่ม “บันทึก” : ระบบบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 
13. ปุ่ม “ยืนยัน” :  ยืนยันผลกำรปฏิบัติงำนให้ส่วนกลำง (ปุ่มจะแสดงเม่ือมีกำรบันทึกผลกำร

ปฏิบัติงำนแล้ว) 
 
 
 
 
 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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5. หน้าจอ แสดงรายการกิจกรรมรอง เพ่ือบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> กำรจัดกำรบันทึกผลงำน/งบประมำณ -> EOP012 : บันทึกผล

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ: 
- เพ่ือใช้แสดงรำยกำรกิจกรรมรอง เพ่ือบันทึกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
- ผู้ใช้ กดปุ่ม (  ) ที่รำยกำรกิจกรรมรองที่ต้องกำรบันทึกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ระบบจะ 

Popup หน้ำจอ 6.1 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ แสดงรำยกำรกิจกรรมรองเพ่ือบันทึกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. งบประมำณปี : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
2. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1 
3. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรค้นหำข้อมูล ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขครั้ง
ต่อไป 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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4. ผลกำรค้นหำจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  4.1. ล ำดับ :  

4.2. บันทึกงบประมำณ : กดปุ่มเพ่ือเข้ำแก้ไข 
4.3. สถำนะ :  
4.4. กิจกรรมรอง : รหัสกิจกรรมรอง และ ชื่อกิจกรรมรอง 
4.5. กิจกรรมหลัก : รหัสกิจกรรมหลัก และ ชื่อกิจกรรมหลัก 
4.6. โครงกำร/ผลผลิต : รหัสโครงกำร/ผลผลิต และ ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
4.7. แผนงำน : รหัสแผนงำน และ ชื่อแผนงำน 

 

6.1. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 
- เพ่ือใช้บันทึกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  

 

 

Page 14 
 

 

รูป 5.2 หน้ำจอ แสดงผลกำรบันทึกงบประมำณ 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. แผนงำน : ชื่อแผนงำน 
2. โครงกำร/ผลผลิต : ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
3. กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมหลัก 
4. กิจกรรมรอง : ชื่อกิจกรรมรอง 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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5. ปีงบประมำณ : ปีงบประมำณ  
6. ประเภทหน่วยงำน : ชื่อประเภทหน่วยงำน 
7. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
8. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
9. งบประมำณ : งบประมำณ 
10. เดือนบันทึกงบประมำณ : ระบุเดือน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
11. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 10 
12. ผลกำรค้นหำข้อมูลจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  12.1. งบประมำณ/หมวดค่ำใช้จ่ำย : ชื่องบประมำณ/หมวดค่ำใช้จ่ำย 

12.2. งบประมำณ(บำท) : รุบะงบประมำณ 
12.3. รำยละเอียด : ระบุรำยละเอียด 

13. ปุ่ม “บันทึก” : ระบบบันทึกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
14. ปุ่ม “ยืนยัน” :  ยืนยันผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ส่วนกลำง (ปุ่มจะแสดงเม่ือมีกำรบันทึกผล

กำรใช้จ่ำยงบประมำณแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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6. หน้าจอ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> กำรจัดกำรข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน – ระดับอ ำเภอ -> 

EOP014 : รำยงำนผลปฏิบัติงำน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ: 
- เพ่ือใช้ตรวจสอบ/ยืนยัน/ยกเลิก ผลกำรปฏิบัติงำน ที่บันทึกจำกหน่วยงำนระดับอ ำเภอ 

 
 

 

รูป 7.1 หน้ำจอ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
2. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
3. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
4. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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5. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
6. เดือน : ระบุเดือน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
7. หน่วยงำนระดับอ ำเภอ : ระบุหน่วยงำนระดับอ ำเภอ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
8. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-7 
9. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรค้นหำข้อมูล ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขครั้ง
ต่อไป 
10. ผลกำรค้นหำจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  10.1. ล ำดับ :  

10.2. อนุมัติ : กดปุ่มเพ่ือยืนยันผลกำรปฏิบัติงำนที่บันทึกมำจำกปศุสัตว์อ ำเภอ 
10.3. ไม่อนุมัติ : กดปุ่มเพ่ือยกเลิกผลกำรปฏิบัติงำนที่บันทึกมำจำกปศุสัตว์อ ำเภอ (ส่งกลับให้

อ ำเภอแก้ไข) 
10.4. สถำนะ :  สถำนะข้อมูล 
10.5. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
10.6. กิจกรรมรอง : รหัสกิจกรรมรอง และ ชื่อกิจกรรมรอง 
10.7. กิจกรรมหลัก : รหัสกิจกรรมหลัก และ ชื่อกิจกรรมหลัก 
10.8. โครงกำร/ผลผลิต : รหัสโครงกำร/ผลผลิต และ ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
10.9. แผนงำน : รหัสแผนงำน และ ชื่อแผนงำน 

เม่ือผู้ใช้ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ Click รำยกำรที่ต้องกำรตรวจสอบ โดยระบบจะ Popup หน้ำจอ

ส ำหรับตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (รูป 7.2) 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7.1. แสดงผลการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 

- เพ่ือใช้ตรวจสอบผลกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน จำกปศุสัตว์อ ำเภอ 
 

 

รูป 7.2 หน้ำจอ แสดงผลกำรปฏิบัติงำน 

 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. แผนงำน : ชื่อแผนงำน 
2. โครงกำร/ผลผลิต : ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
3. กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมหลัก 
4. กิจกรรมรอง : ชื่อกิจกรรมรอง 
5. ปีงบประมำณ : ปีงบประมำณ  
6. ประเภทหน่วยงำน : ชื่อประเภทหน่วยงำน 
7. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
8. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
9. เดือนบันทึกงบประมำณ : ชื่อเดือนที่ก ำลังดูข้อมูล 
10. ผลกำรค้นหำผลงำนเชิงคุณภำพจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  10.1. : ตัววัดควำมพึงพอใจ 

10.2. หน่วย : ชื่อหน่วย 
10.3. ผลด ำเนินงำน : ค่ำ 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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11. ผลกำรค้นหำผลงำนเชิงปริมำณจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  11.1. กิจกรรมย่อย : ชื่อกิจกรรมย่อย 

11.2. รหัส : รหัสกิจกรรมย่อย 
11.3. หน่วยนับ : ชื่อหน่วยนับ 
11.4. ผลด ำเนินงำน :  

  11.5. ผลด ำเนินงำนสะสม :  
11.6. เป้ำหมำยรำยเดือน : 

11.7. เป้ำหมำยรวม : 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. หน้าจอ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> กำรจัดกำรข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน – ระดับอ ำเภอ -> 

EOP015 : รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ: 
- เพ่ือใช้ตรวจสอบ/ยืนยัน/ยกเลิก ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่บันทึกจำกหน่วยงำนระดับอ ำเภอ 

 

 

 
รูป 8.1 หน้ำจอ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
2. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
3. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
4. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
5. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
6. เดือน : ระบุเดือน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. หน่วยงำนระดับอ ำเภอ : ระบุหน่วยงำนระดับอ ำเภอ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
8. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-7 
9. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรค้นหำข้อมูล ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขครั้ง
ต่อไป 
10. ผลกำรค้นหำจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  10.1. ล ำดับ :  

10.2. อนุมัติ : กดปุ่มเพ่ือยืนยันผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่บันทึกมำจำกปศุสัตว์อ ำเภอ 
10.3. ไม่อนุมัติ : กดปุ่มเพ่ือยกเลิกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่บันทึกมำจำกปศุสัตว์อ ำเภอ 

(ส่งกลับให้อ ำเภอแก้ไข) 
10.4. สถำนะ :  สถำนะข้อมูล 
10.5. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
10.6. กิจกรรมรอง : รหัสกิจกรรมรอง และ ชื่อกิจกรรมรอง 
10.7. กิจกรรมหลัก : รหัสกิจกรรมหลัก และ ชื่อกิจกรรมหลัก 
10.8. โครงกำร/ผลผลิต : รหัสโครงกำร/ผลผลิต และ ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
10.9. แผนงำน : รหัสแผนงำน และ ชื่อแผนงำน 

เม่ือผู้ใช้ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ Click รำยกำรที่ต้องกำรตรวจสอบ โดยระบบจะ Popup หน้ำจอ

ส ำหรับ ตรวจสอบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (หน้ำ 8.2) 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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8.1. แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 

- เพ่ือใช้ตรวจสอบผลกำรบันทึกผลกำรกำรใช้งบประมำณ จำกปศุสัตว์อ ำเภอ 

 

รูป 8.2 หน้ำจอ แสดงรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. แผนงำน : ชื่อแผนงำน 
2. โครงกำร/ผลผลิต : ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
3. กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมหลัก 
4. กิจกรรมรอง : ชื่อกิจกรรมรอง 
5. ปีงบประมำณ : ปีงบประมำณ  
6. ประเภทหน่วยงำน : ชื่อประเภทหน่วยงำน 
7. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
8. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
9. งบประมำณ : งบประมำณ 
10. เดือนบันทึกงบประมำณ : ชื่อเดือนที่ก ำลังดูข้อมูล 
11. ผลกำรค้นหำข้อมูลจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  11.1. งบประมำณ/หมวดค่ำใช้จ่ำย :  

11.2. งบประมำณ(บำท) :  



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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11.3. รำยละเอียด :  



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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8. หน้าจอ ตารางก าหนดเป้าหมายระดับอ าเภอ 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> กำรจัดกำรข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน – ระดับอ ำเภอ -> 

EOP016 : ตำรำงก ำหนดเป้ำหมำยระดับอ ำเภอ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ: 
- เพือก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้งบประมำณ ให้ปศุสัตว์อ ำเภอ 

 

 

รูป 9.1 หน้ำจอ ตำรำงก ำหนดเป้ำหมำยระดับอ ำเภอ 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำนระดับอ ำเภอ : ระบุหน่วยงำนระดับอ ำเภอ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล/เพ่ิม

เป้ำหมำยระดับอ ำเภอ 
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล/เพ่ิมเป้ำหมำยระดับ

อ ำเภอ 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล/เพ่ิมเป้ำหมำยระดับอ ำเภอ 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล/เพ่ิมเป้ำหมำย
ระดับอ ำเภอ 

5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล/เพ่ิมเป้ำหมำยระดับ
อ ำเภอ 

6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล/เพ่ิมเป้ำหมำยระดับ
อ ำเภอ 

7. สถำนะ : ระบุสถำนะ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
8. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-7 
9. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรค้นหำข้อมูล ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
10. ผลกำรค้นหำจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  11.1. ล ำดับ :  

11.2. หน่วยงำน : 
11.3. สถำนะ : 
11.4. กิจกรรมรอง : รหัสกิจกรรมรอง และ ชื่อกิจกรรมรอง 
11.5. กิจกรรมหลัก : รหัสกิจกรรมหลัก และ ชื่อกิจกรรมหลัก 
11.6. โครงกำร/ผลผลิต : รหัสโครงกำร/ผลผลิต และ ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
11.7. แผนงำน : รหัสแผนงำน และ ชื่อแผนงำน 

เม่ือผู้ใช้ต้องแก้ไขข้อมูลให้ Click รำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับ
แก้ไขเป้ำหมำย (หน้ำ 8.2) 

11. ปุ่ม “+” : เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยให้ปศุสัตว์อ ำเภอ ตำมเง่ือนไขที่ระบุจำก ข้อ 1-6 โดยระบบจะ 
Popup หน้ำจอส ำหรับบันทึกเป้ำหมำย (หน้ำ 9.2) 
 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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9.1. ก าหนดเป้าหมายระดับอ าเภอ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 

- เพ่ือใช้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนรำยกิจกรรมย่อย ให้ปศุสัตว์อ ำเภอ 
 

 

รูป 9.2 หน้ำจอ ก ำหนดเป้ำหมำยระดับอ ำเภอ 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. แผนงำน : ชื่อแผนงำน 
2. โครงกำร/ผลผลิต : ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
3. กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมหลัก 
4. กิจกรรมรอง : ชื่อกิจกรรมรอง 
5. ปีงบประมำณ : ปีงบประมำณ  
6. ประเภทหน่วยงำน : ชื่อประเภทหน่วยงำน 
7. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
8. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
9. งบประมำณ : ค่ำงบประมำณ 
10. ปุ่ม “บันทึกงบประมำณ” : ระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับบันทึกงบประมำณ (หน้ำ 8.3) 
11. ก ำหนดเป้ำหมำยรำยเดือน : ประเภทกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
12. ปุ่ม “บันทึก” : ระบบบันทึกข้อมูลเป้ำหมำยกิจกรรมย่อยตำมข้อมูลที่ระบุใน ตำรำงแสดง
เป้ำหมำยกิจกรรมย่อย 
13. ผลกำรค้นหำเป้ำหมำยกิจกรรมย่อยจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  13.1. กิจกรรมย่อย : ชื่อกิจกรรมย่อย 

13.2. รหัส : รหัสกิจกรรมย่อย 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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13.3. หน่วยนับ : ชื่อหน่วยนับกิจกรรมย่อย 
13.4. รวม :  
13.5. เป้ำหมำยรวม: เป้ำหมำยที่จังหวัดได้รับ  
13.6. จัดสรรแล้ว : ผลรวมของเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้แต่ละอ ำเภอ 
13.7. คงเหลือ : เป้ำหมำยที่จะก ำหนดได้ 

14. ปุ่ม “ยืนยันกำรก ำหนดเป้ำหมำย” : ยืนยันกำรก ำหนดเป้ำหมำยให้ปศุสัตว์อ ำเภอ  
15. ปุ่ม “ยกเลิกกำรก ำหนดเป้ำหมำย” : ยกเลิกกำรก ำหนดเป้ำหมำยให้ปศุสัตว์อ ำเภอ 

 

9.2. ก าหนดเป้าหมายผลการใช้งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 

- เพ่ือใช้ก ำหนดเป้ำหมำยผลกำรใช้งบประมำณ ตำมกิจกรรมรอง  ให้ปศุสัตว์อ ำเภอ 
 

 

รูป 9.3 หน้ำจอ ก ำหนดเป้ำหมำยผลกำรใช้งบประมำณ 

 
 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
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อธิบายหน้าจอ 
1. แผนงำน : ชื่อแผนงำน 
2. โครงกำร/ผลผลิต : ชื่อโครงกำร/ผลผลิต 
3. กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมหลัก 
4. กิจกรรมรอง : ชื่อกิจกรรมรอง 
5. งบประมำณ : ค่ำงบประมำณ 
6. ประเภทหน่วยงำน : ชื่อประเภทหน่วยงำน 
7. หน่วยงำน : ชื่อหน่วยงำน 
8. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
9. ปีงบประมำณ : ปีงบประมำณ  
10. ก ำหนดเป้ำหมำยรำยเดือน : ประเภทกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
11. ผลกำรค้นหำข้อมูลจะแสดงรำยละเอียดดังนี้  
  11.1. งบประมำณ/หมวดค่ำใช้จ่ำย : ชือ่กิจกรรมย่อย 

11.2. รวม :  
11.3. งบประมำณรวม : เป้ำหมำยกำรใช้งบประมำณที่จังหวัดได้รับ 
11.4. จัดสรรแล้ว : ผลรวมของเป้ำหมำยกำรใช้งบประมำณที่ก ำหนดให้แต่ละอ ำเภอ 
11.5. คงเหลือ : เป้ำหมำยที่จะก ำหนดได้ 

12. ปุ่ม “บันทึกงบประมำณ” : ระบบบันทึกเป้ำหมำยผลกำรใช้งบประมำณตำมข้อมูลที่ระบุใน ตำรำง
แสดงข้อมูล



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
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9. RPT501 : รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT501 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับ

กิจกรรมรอง 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 
 

 

รูปท่ี 0 หน้ำจอ RPT501 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกิจกรรมรอง 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือก

หน่วยงำน (รูปที ่10.2)  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
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6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
7. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
9. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-8 
10. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 

 

10.1. ก าหนดหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ 
- ก ำหนดหน่วยงำน 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ ก ำหนดหน่วยงำน 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. รหัสหน่วยงำน : ระบุรหัสหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรค้นหำข้อมูล (สำมำรถระบุบำงส่วนของค ำได้) 
2. ช่ือหน่วยงำน : ระบุช่ือหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรค้นหำข้อมูล (สำมำรถระบุบำงส่วนของค ำได้) 
3. ประเภทหน่วยงำน : ระบุประเภทหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรค้นหำข้อมูล (สำมำรถระบุบำงส่วนของ

ค ำได้) 
4. สถำนะ : ระบุสถำนะ เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรค้นหำข้อมูล 
5. ปุ่ม “ค้นหำ” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรค้นหำข้อมูลตำมเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้จำกข้อ 1-4 
6. ผลกำรค้นหำจะแสดงรำยละเอียดดังนี้ 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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6.1. ล ำดับ : 
6.2. รหัสหน่วยงำน : รหัสหน่วยงำน 
6.3. หน่วยงำน : ช่ือหน่วยงำน 
6.4. ประเภทหน่วยงำน : ช่ือประเภทหน่วยงำน 
6.5. สถำนะ : สถำนะกำรใช้งำน 
- โดย Click ท่ีรำยกำรของหน่วยงำนท่ีต้องกำร ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงำนท่ีหน้ำจอ  

พิมพ์รำยงำน และปิดหน้ำจอ Popup  นี้ 
 

 

 
รูปท่ี 13 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกิจกรรมรอง 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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10. RPT502 : รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จ าแนกเป็นรายเดือน 

เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน ->  RPT502 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับ

กิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT502 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือกหน่วยงำน (หน้ำ 

10.2)  เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุช่ือกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้จำกข้อ 1-6 
8. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เงื่อนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเงื่อนไขคร้ังต่อไป 

 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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11. RPT503 : รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT503 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับ

กิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT503 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 

 
อธิบายหน้าจอ 
1. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
2. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
7. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ประเภทหน่วยงำน : ระบุประเภทหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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9. เขต : ระบุเขต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
10. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-9 
11. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 

 

 
รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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12. RPT504 : รายงานผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมรอง 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT504 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร

เปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT504 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือก

หน่วยงำน (หน้ำ 10.2)  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
9. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-8 
10. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 
รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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13. RPT505 : รายงานผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมรอง 
จ าแนกเป็นรายเดือน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT505 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร

เปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 

วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 
- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT505 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนก
เป็นรำยเดือน 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือกหน่วยงำน (หน้ำ 

10.2)  เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุช่ือกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้จำกข้อ 1-6 
8. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เงื่อนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเงื่อนไขคร้ังต่อไป 

 

 
รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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14. RPT506 : รายงานผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมรอง 
จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT506 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร

เปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 
- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT506 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนก
เป็นรำยหน่วยงำน 

อธิบายหน้าจอ 
1. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
2. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมรอง : ระบุช่ือกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนท่ีเร่ิม เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. ถึงเดือน : ระบุเดือนท่ีส้ินสุด เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ประเภทหน่วยงำน : ระบุประเภทหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
9. เขต : ระบุเขต เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
10. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้จำกข้อ 1-9 

11. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เงื่อนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเงื่อนไขคร้ังต่อไป 
 

 

 
รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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15. RPT601 : รายงานผลการเบิกจ่าย ระดับกิจกรรมรอง 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT601 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรม

รอง 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT601 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรมรอง 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือก

หน่วยงำน (หน้ำ 10.2)  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
7. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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8. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
9. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-8 
10. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรมรอง 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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16. RPT602 : รายงานผลการเบิกจ่าย ระดับกิจกรรมรอง จ าแนกเป็นรายเดือน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT602 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรม

รอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT602 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 

 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือก

หน่วยงำน (หน้ำ 10.2)  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
7. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-6 
8. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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17. RPT603 : รายงานผลการเบิกจ่าย ระดับกิจกรรมรอง จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT603 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรม

รอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT603 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
2. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
7. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ประเภทหน่วยงำน : ระบุประเภทหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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9. เขต : ระบุเขต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
10. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-9 
11. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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18. RPT604 : รายงานผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมรอง 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT604 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับ

แผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 
 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT604 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง 

 
อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือก

หน่วยงำน (หน้ำ 10.2)  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
9. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-8 
10. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง 

 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  

 

 

Page 50 
 

19. RPT605 : รายงานผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมรอง 
จ าแนกเป็นรายเดือน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT605 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับ

แผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT605 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็น
รำยเดือน 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. หน่วยงำน : กดปุ่ม”ค้นหำ” เพ่ือเลือกหน่วยงำน โดยระบบจะ Popup หน้ำจอส ำหรับเลือก

หน่วยงำน (หน้ำ 10.2)  เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน  
2. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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5. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
7. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-6 
8. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยเดือน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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20. RPT606 : รายงานผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมรอง 
จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน 
เข้ำเมนู  
- ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน -> รำยงำน -> RPT606 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับ

แผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 
วัตถุประสงค์ของหน้ำจอ : 

- เพ่ือใช้พิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไข 

 

 

รูปท่ี 1 หน้ำจอ RPT606 : รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็น
รำยหน่วยงำน 

อธิบำยหน้ำจอ 
1. ปีงบประมำณ : ระบุปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
2. แผนงำน : ระบุแผนงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
3. โครงกำร/ผลผลิต : ระบุโครงกำร/ผลผลิต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
4. กิจกรรมหลัก : ระบุกิจกรรมหลัก เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
5. กิจกรรมรอง : ระบุชื่อกิจกรรมรอง เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
6. ต้ังแต่เดือน : ระบุเดือนที่เริ่ม เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 



 
กรมปศุสัตว์ 

คู่มอืการใช้งาน ส าหรับจังหวัดน าร่อง 
ระบบบริหารการปฏิบตัิงาน (e-Operation)  
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7. ถึงเดือน : ระบุเดือนที่สิ้นสุด เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
8. ประเภทหน่วยงำน : ระบุประเภทหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
9. เขต : ระบุเขต เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในกำรพิมพ์รำยงำน 
10. ปุ่ม “พิมพ์” : เพ่ือให้ระบบท ำกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้จำกข้อ 1-9 
11. ปุ่ม “ยกเลิก” : เพ่ือ Clear เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยงำน ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนตำมเง่ือนไขครั้ง

ต่อไป 
 

 

รูปท่ี 12 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับแผนตำมช่วงเวลำ ระดับกิจกรรมรอง จ ำแนกเป็นรำยหน่วยงำน 


