
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
หน่วยงาน : ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน (E-Operation) และระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำยครัวเรือน  (V 2) มีควำม
ช ำนำญในกำรใช้งำนโปรแกรม  

2. เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้  แบ่งปันควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรใช้งำนระบบฯ ของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ/ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  

3. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ  ไปถ่ำยทอดให้ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ   
ได้อย่ำงถูกต้อง   

4. เกิดเครือข่ำยส ำหรับกำรท ำงำน ในหน่วยงำน เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดเกิดควำมรักสำมัคคี มี
ควำมช่วยเหลือกันและกัน  
3. จ านวนสมาชิก 43   คน (รำยชื่อตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา 5 มกรำคม 2561 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา

(ชั่วโมง/นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   
การใช้งานโปรแกรม   
กำรบันทึกผลกำรปฏิบัติ 
ระบบกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนระบบบริหำรกำร
ปฏิบัติงำน (E-Operation) 

3.30 ชม. - กำรบรรยำย 
- กำรสำธิต 
- กำรฝึกปฏิบัติ 
- กำรสืบค้นข้อมูล 
 

- ผลงำนที่ได้จำก
กำรเรียนรู้ 
-แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 
-แบบทดสอบ 
 

 

2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  การ
ใช้งานโปรแกรม  ระบบ
กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ (V2) 

 

3.30 ซม. - กำรบรรยำย 
- กำรสำธิต 
- กำรฝึกปฏิบัติ 
- กำรสืบค้นข้อมูล 
 

- ผลงำนที่ได้จำก
กำรเรียนรู้ 
-แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 
-แบบทดสอบ 

 

 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรชุมชนนักปฏิบัติ (COP)กิจกรรมถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักสูตร   
“กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบงำน”  ตลอดหลักสูตร 7 ชั่วโมง 
   6.๑  มีคะแนนกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้นหลังได้รับกำรฝึกอบรม 
   6.๒  ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำม 

6.3  สังเกตจำกควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรอบรม 
6.4  กำรเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบก่อน – หลังกำรอบรม (Pre-test/ Post-test) 
6.5  ผลงำนที่ได้จำกกำรเข้ำใช้งำนระบบและกำรน ำเสนอแลกเปลี่ยนควำมรู้ ระหว่ำงกำรเข้ำร่วม

โครงกำร  
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7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
7.1 เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนระบบ

บริหำรกำรปฏิบัติงำน (E-Operation) และระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำยครัวเรือน  (V 2) มีควำมช ำนำญใน
กำรใช้งำนโปรแกรม  

7.2 กำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้  แบ่งปันควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรใช้งำนระบบฯ ของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ/ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  

7.3 เจ้ำหน้ำที่น ำควำมรู้ที่ได้รับ  ไปถ่ำยทอดให้ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ   ได้อย่ำงถูกต้อง   
7.4 เกิดเครือข่ำยส ำหรับกำรท ำงำน ในหน่วยงำน เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดเกิดควำมรักสำมัคคี  

มีควำมช่วยเหลือกันและกัน   



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP: Community of Practice) 
เร่ือง.ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดสกลนคร  

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 
1 นำยสุโชต ิ ประสันแพงศรี ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองสกลนคร 
2 นำยโสภณ  หองทองคำน ปศุสัตว์อ ำเภอพังโคน 
3 นำยสุริยะ  สุภำพงษ์ ปศุสัตว์อ ำเภอวำริชภูมิ 
4 นำยระเบียบ ศรีสร้อย ปศุสัตว์อ ำเภอนิคมน้ ำอูน 
5 นำยสมชำย  หลิม ปศุสัตว์อ ำเภอส่องดำว 
6 นำยนิติ  ภิรมย์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูพำน 
7 นำยธัญญวัฒน์  อ่อนโยน ปศสุัตว์อ ำเภอเต่ำงอย 
8 นำยเอกภำพ  อินอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภอโพนนำแก้ว 
9 นำยเจริญ จิระชีวะนันท์ ปศุสัตว์อ ำเภอกุสุมำลย์ 

10 นำยสุชำติ  อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูสว่ำงแดนดิน 
11 นำงเกียรติมณีย์   กษณะสำย รก.ปศุสัตว์อ ำเภอเจริญศิลป์ 
12 นำยจีระศักดิ์  เกตุสิงห์ ปศุสัตว์อ ำเภอค ำตำกล้ำ 
13 นำยทนงศักดิ์  ขะพินิจ ปศุสัตว์อ ำเภอวำนรนิวำส 
14 นำยคณิต ศรีทะจักร์ ปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนม่วง 
15 นำยอภิศักดิ์  วิทยพำณิชกร ปศุสัตว์อ ำเภออำกำศอ ำนวย 
16 นำยชัยวัฒน ์ อุค ำพันธ์ ปศุสัตว์อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
17 นำงอริศรำ  กุดวงค์แก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
18 นำยอนุลักษณ์   กมลพรพจี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
19 นำยวัฒนำ  โถแก้วเขียว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
20 นำยมนตรี ยืนนำน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
21 นำยกิรติศักดิ์  สิงห์ค ำมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
22 นำยวีระพันธ์  ปำระพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
23 นำยปิยะพงษ์  บรรจง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
24 นำยสมชัย  บึงแก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
25 นำยธีระ  ปำระพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
26 นำยรุ่งฟ้ำ  เชื้อวงค์พรหม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
27 นำยวรเมษ  โสมศรีแพง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
28 นำยชำตรี  ไชยพรม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
29 นำยสิทธิพร  อุปรินทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
30 นำยแดนไทย  โสภำบุญ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
31 นำยประสิทธิ  ปำกดีสี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
32 นำยประเดช  แฝงจันทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
33 นำยพรมจันทร์  แสงผำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
34 นำยสุรเดช  พรหมวิหำร เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 

 
 
 
 



แผนกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ครั้งที่.1.... 
เร่ือง   การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน 

วันที่ …5…มกรำคม  2560……… 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำน (E-Operation) และระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำยครัวเรือน  (V 2) มีควำม
ช ำนำญในกำรใช้งำนโปรแกรม  

2. เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้  แบ่งปันควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรใช้งำนระบบฯ ของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ/ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  

3. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ  ไปถ่ำยทอดให้ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ   
ได้อย่ำงถูกต้อง   

4. เกิดเครือข่ำยส ำหรับกำรท ำงำน ในหน่วยงำน เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดเกิดควำมรักสำมัคคี มี
ควำมช่วยเหลือกันและกัน  

 
ขอบเขตเนื้อหา 

1) ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) 
  1.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   

1.2 กำรใช้งำนโปรแกรม    
1.3 กำรบันทึกผลกำรปฏิบัติ 
1.4 กำรเรียกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

2) ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  (V 2) 
 2.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   

2.2 กำรใช้งำนโปรแกรม    
2.3 กำรบันทึกผลกำรปฏิบัติ 
2.4 กำรเรียกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ขั้นตอนการพัฒนา 
1. ทดสอบก่อนเข้ำร่วมโครงกำร บรรยำย  แลกเปลี่ยนควำมรู้ ระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 ๒. ทดสอบกำรบันทึกข้อมูลโดยกำรปฏิบัติงำนจริง  
 ๓. ตอบข้อซักถำม ทดสอบหลังเข้ำร่วมโครงกำร  
วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.  เอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 ๒.  คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
 ๓.  แบบทดสอบควำมรู้ ก่อน-หลังเข้ำร่วมโครงกำร 
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ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

ล าดับที่ ชือ่ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 
1 นำยสุโชต ิ ประสันแพงศรี ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองสกลนคร 
2 นำยโสภณ  หองทองคำน ปศุสัตว์อ ำเภอพังโคน 
3 นำยสุริยะ  สุภำพงษ์ ปศุสัตว์อ ำเภอวำริชภูมิ 
4 นำยระเบียบ ศรีสร้อย ปศุสัตว์อ ำเภอนิคมน้ ำอูน 
5 นำยสมชำย  หลิม ปศุสัตว์อ ำเภอส่องดำว 
6 นำยนิติ  ภิรมย์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูพำน 
7 นำยธัญญวัฒน์  อ่อนโยน ปศุสัตว์อ ำเภอเต่ำงอย 
8 นำยเอกภำพ  อินอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภอโพนนำแก้ว 
9 นำยเจริญ จิระชีวะนันท์ ปศุสัตว์อ ำเภอกุสุมำลย์ 

10 นำยสุชำติ  อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูสว่ำงแดนดิน 
11 นำงเกียรติมณีย์   กษณะสำย รก.ปศุสัตว์อ ำเภอเจริญศิลป์ 
12 นำยจีระศักดิ์  เกตุสิงห์ ปศุสัตว์อ ำเภอค ำตำกล้ำ 
13 นำยทนงศักดิ์  ขะพินิจ ปศุสัตว์อ ำเภอวำนรนิวำส 
14 นำยคณิต ศรีทะจักร์ ปศุสัตว์อ ำเภอพรรณำนิคม 
15 นำยอภิศักดิ์  วิทยพำณิชกร ปศุสัตว์อ ำเภออำกำศอ ำนวย 
16 นำยชัยวัฒน ์ อุค ำพันธ์ ปศุสัตว์อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
17 นำยเทริดวรพงษ์  ผลบุญ ปศุสัตว์อ ำเภอกุดบำก 
18 นำยแก้ว ผ่ำนชมพู เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน 
19 นำงอริศรำ  กุดวงค์แก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
20 นำยอนุลักษณ์   กมลพรพจี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
21 นำยวัฒนำ  โถแก้วเขียว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
22 นำยมนตรี ยืนนำน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
23 นำยกิรติศักดิ์  สิงห์ค ำมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
24 นำยวีระพันธ์  ปำระพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
25 นำยปิยะพงษ์  บรรจง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
26 นำยสมชัย  บึงแก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
27 นำยธีระ  ปำระพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
26 นำยรุ่งฟ้ำ  เชื้อวงค์พรหม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
27 นำยวรเมษ  โสมศรีแพง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
28 นำยชำตรี  ไชยพรม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
31 นำยสิทธิพร  อุปรินทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
32 นำยแดนไทย  โสภำบุญ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
33 นำยประสิทธิ  ปำกดีสี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
34 นำยประเดช  แฝงจันทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
35 นำยพรมจันทร์  แสงผำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
36 นำยสุรเดช  พรหมวิหำร เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
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บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 
  ตำมแผนกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) กิจกรรมถ่ำยทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำน
ระบบงำน” เป้ำหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 34 รำย  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ก ำหนด
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรในวันที่  5 มกรำคม 2561   มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 36 รำย    ประกอบด้วย 
ข้ำรำชกำร จ ำนวน  18 รำย พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 18 รำย    ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก
วิทยำกรโดยกำรบรรยำยตำมหัวข้อ และกำรทดลองปฏิบัติงำนจริงผ่ำนระบบกำรส ำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ และระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกรมปศุสัตว์     ซึ่งจำกำรทดลองเจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้รับ   ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรประเมินควำมรู้ก่อนและหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ  ทั้งนี้ 
คณะผู้จัดท ำโครงกำรได้จัดท ำแผนกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ที่เข้ำร่วมโครงกำรและประเมินติดตำม
ผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนโดยปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เพ่ือน ำมำปรับปรุงและวำงแผนกำรด ำเนินกำร
พัฒนำบุคลำกรในครั้งต่อไป  
 
  
 

ลงชื่อ..........จำริณี..........ผู้บันทึก 
                                                                            เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

  



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้าม)ี 
เรื่อง โครงการชุมชนนักปฏิบัติ  (COP) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน”   
 

กิจกรรมครั้งที่ ....1..... วันที่ ......9 มกราคม 2560.......................... 
ชื่อผู้บันทึก.....นำยศักดิ์ชัย  จนัใด พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสัตวบำล ............. 
ขอบเขตเนื้อหา 

1. กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมปศุสัตว์ 
2. กำรขึ้นทะเบียนกรณีเป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคล 
3. กำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรำยเก่ำ  
4. กำรออกรำยงำนและหลักฐำนกำรข้ึนทะเบียน 

บันทึกสรุปบทเรียน 
 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล 

กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนทำง 
google  chrome ระบบจะเสถียรกว่ำ โปรแกรมอ่ืนๆ   และสำมำรถแบ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้ 2 ประเภทคือ 

1)  เกษตรกรำยใหม่และเกษตรกรรำยเดิมในระบบ  สำมำรถค้นหำและปรับปรุงข้อมูลได้ 2 รูปแบบ 
 1.1 ค้นหำจำกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของเกษตรกร 
 1.2 ค้นหำจำกพ้ืนที่ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ของเกษตรกร 
 1.3 ค้นหำจำกชื่อ-สกุลของเกษตรกร 
2) เกษตรกรรำยใหม่กำรด ำเนินกำรเพิ่มข้อมูลโดยกำรอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเพ่ิมเติมจำกกำรดึง

ฐำนข้อมูลจำกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  ซึ่งทั้งสองแบบผู้รับผิดชอบต้องลงโปรแกรมอ่ำนบัตรประตัวประชำชน  
 การดึงรายงานเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร 
 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เสร็จแล้ว พิมพ์แบบส ำรวจและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1) เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนกำรข้ึนทะเบียนของเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้าม)ี 
เรื่อง โครงการชุมชนนักปฏิบัติ  (COP) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน”   
 

กิจกรรมครั้งที่ ....1..... วันที่ ......12 มกราคม 2560.......................... 
ชื่อผู้บันทึก.....นำยมนตรี  ยืนนำน  พนักงำนรำชกำร  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสัตวบำล ............. 
ขอบเขตเนื้อหา 
 1. กำรแบ่งเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม E-Operation ในระบบเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

2. กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมปศุสัตว์ 
3. กำรข้ึนทะเบียนกรณีเป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคล 
4. กำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรำยเก่ำ  
5. กำรออกรำยงำนและหลักฐำนกำรข้ึนทะเบียน 
 

บันทึกสรุปบทเรียน 
 1) การแบ่งเป้าหมาย เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ E-Operation 
 ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ โดยกำรระบุ URL : https://eop.dld.go.th/ProjectWeb ตรวจสอบรหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่ำน ให้ถูกต้อง ก่อนเข้ำระบบ e-Operation - รหัสผู้ใช ้ของหน่วยงำนจังหวัด จะมี 2 รหัสผู้ใช ้ได้แก่ 
U00000และ UP00000 

การจัดการข้อมูลผลการปฏิบัติงานระดับอ าเภอ EOP016 ตาราง ก าหนดเป้าหมายระดับอ าเภอ เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ให้หน่วยงานระดับอ าเภอ เลือกหน่วยงานระดับอ าเภอ แผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง จากนั้นเลือกบวกเป้าหมายกิจกรรม 
 2) การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล 
 กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนทำง 
google  chrome ระบบจะเสถียรกว่ำ โปรแกรมอ่ืนๆ   และสำมำรถแบ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้ 2 ประเภทคือ 

1)  เกษตรกรำยใหม่และเกษตรกรรำยเดิมในระบบ  สำมำรถค้นหำและปรับปรุงข้อมูลได้ 2 รูปแบบ 
 1.1 ค้นหำจำกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของเกษตรกร 
 1.2 ค้นหำจำกพ้ืนที่ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ของเกษตรกร 
 1.3 ค้นหำจำกชื่อ-สกุลของเกษตรกร 
2) เกษตรกรรำยใหม่กำรด ำเนินกำรเพิ่มข้อมูลโดยกำรอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเพ่ิมเติมจำกกำรดึง

ฐำนข้อมูลจำกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  ซึ่งทั้งสองแบบผู้รับผิดชอบต้องลงโปรแกรมอ่ำนบัตรประตัวประชำชน  
 การดึงรายงานเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร 
 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เสร็จแล้ว พิมพ์แบบส ำรวจและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1) เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนกำรข้ึนทะเบียนของเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์    



 
แบบประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตร  “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน” 

วันที่  5   มกราคม  2561   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ   ห้องประชุมโคขุนโพนยางค า  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง 
ระบบ

ทะเบียน
เกษตรกร 

ระบบกำร
รำยงำน

ผลฯ 

คะแนน
รวม 

1 นายสุโชต ิ ประสันแพงศรี ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองสกลนคร    
2 นายโสภณ  หองทองคาน ปศุสัตว์อ ำเภอพังโคน    
3 นายสุริยะ  สุภาพงษ์ ปศุสัตว์อ ำเภอวำริชภูมิ    

4 นายระเบียบ ศรีสร้อย ปศุสัตว์อ ำเภอนิคมน้ ำอูน    
5 นายสมชาย  หลิม ปศุสัตว์อ ำเภอส่องดำว    
6 นายนิติ  ภิรมย์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูพำน    
7 นายธัญญวัฒน์  อ่อนโยน ปศุสัตว์อ ำเภอเต่ำงอย    
8 นายเอกภาพ  อินอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภอโพนนำแก้ว    
9 นายเจริญ จิระชีวะนันท์ ปศุสัตว์อ ำเภอกุสุมำลย์    

10 นายสุชาติ  อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูสว่ำงแดนดิน    
11 นางเกียรติมณีย์   กษณะสาย รก.ปศุสัตว์อ ำเภอเจริญศิลป์    
12 นายจีระศักดิ์  เกตุสิงห์ ปศุสัตว์อ ำเภอค ำตำกล้ำ    
13 นายทนงศักดิ์  ขะพินิจ ปศุสัตว์อ ำเภอวำนรนิวำส    
14 นายคณิต ศรีทะจักร์ ปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนม่วง    
15 นายอภิศักดิ์  วิทยพาณิชกร ปศุสัตว์อ ำเภออำกำศอ ำนวย    
16 นายชัยวัฒน ์ อุค าพันธ์ ปศสุัตว์อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ    
17 นายเทริดวรพงษ์  ผลบุญ ปศุสัตว์อ ำเภอกุดบำก    
18 นายแก้ว ผ่านชมพู เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน    

 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หลักสูตร  “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน” 
วันที่  5   มกราคม  2561   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ   ห้องประชุมโคขุนโพนยางค า  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง 
ระบบ

ทะเบียน
เกษตรกร 

ระบบ
กำร

รำยงำน
ผลฯ 

คะแนนรวม 

19 นางอริศรา  กุดวงค์แก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
20 นำยอนุลักษณ์   กมลพรพจี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
21 นำยวัฒนำ  โถแก้วเขียว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
22 นำยมนตรี ยืนนำน เจ้ำพนกังำนสัตวบำล    
23 นำยกิรติศักดิ์  สิงห์ค ำมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
24 นำยวีระพันธ์  ปำระพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
25 นำยปิยะพงษ์  บรรจง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
26 นำยสมชัย  บึงแก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
27 นำยธีระ  ปำระพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
28 นำยรุ่งฟ้ำ  เชื้อวงค์พรหม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
29 นำยวรเมษ  โสมศรีแพง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
30 นำยชำตรี  ไชยพรม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
31 นำยสิทธิพร  อุปรินทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
32 นำยแดนไทย  โสภำบุญ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
33 นำยประสิทธิ  ปำกดีสี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
34 นำยประเดช  แฝงจันทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
35 นำยพรมจันทร์  แสงผำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    
36 นำยสุรเดช  พรหมวิหำร เจ้ำพนักงำนสัตวบำล    

 
 
 
 
 



แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เรื่อง โครงการชุมชนนักปฏิบัติ  (COP) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน”   
 

ชื่อ........................................................ ต าแหน่ง....................................... สังกัด...................................... 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชำระดับต้นประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้
เกณฑ์ 1-5 (1 = น้อยมำก  5 = ดีมำก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับกำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน   

2) ระดับกำรปฏิบัติงำนดีขึ้นเพียงใด   

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน)   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน)   

*คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับกำรประเมินโดยผู้บังคับบัญชำระดับต้น น ำไปใช้รำยงำนในแบบฟอร์มIDP:A 
2. โปรดยกตัวอย่ำงงำน/โครงกำรและผลที่เกิดข้ึนจำกกำรที่ท่ำนได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

 

....................................................................................................... .......

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................. ............................................ 

.............................................................................................................  

 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

3. นอกจำกที่ท่ำนได้น ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของท่ำนแล้ว ท่ำนยังได้น ำควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   เผยแพร่ควำมรู้ที่ได้ให้กับผู้ร่วมงำน                พยำยำมน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำองค์กร        

   ให้ควำมช่วยเหลือ/แนะน ำผู้ร่วมงำนหำกมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ำร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................       ไม่ได้น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ 

  
 
 
 
 

 

ลงชื่อ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้รับการประเมิน 

ลงชื่อ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 


