คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองแผนงาน กลุม่ ติดตามและประเมินผล

(วันที่จัดทา)
17 กรกฎาคม 2560

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์

1

2. ขอบเขต

1

3. คาจากัดความ

2

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2

5. Work Flow กระบวนการ

4

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8

7. มาตรฐานงาน

9

8. ระบบติดตามประเมินผล

9

9. เอกสารอ้างอิง

10

10. แบบฟอร์มที่ใช้

10

11. ภาคผนวก
- การกาหนดเป้าหมายงาน/เงิน

ก

- การรายงานข้อมูลผลงาน/เงิน
 ระดับจังหวัด/อาเภอ
 ระดับสานัก/กอง/เขต/ศูนย์/ด่าน

ข1-ข2
ข3

- การแก้ไขข้อมูลผลงาน/เงิน
 ระดับจังหวัด/อาเภอ
 ระดับสานัก/กอง/เขต/ศูนย์/ด่าน

- การเรียกรายงาน สาหรับตรวจสอบข้อมูลผลงาน/เงิน
- แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน รายหน่วยงาน (แบบ ตป.01)
- แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายหน่วยงาน (แบบ ตป.02)

ค1
ค2
ง
จ
ฉ

1
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ก รมปศุ สั ต ว์ มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน อย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้สาหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.3 เพื่ อ ใช้ แ สดงหรื อ เผยแพร่ ให้ กั บ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร ได้ รั บ รู้ เข้ า ใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
1.4 เพื่อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการรายงานผลการปฏิ บัติราชการและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรมปศุสัตว์ให้เป็นระบบมากขึ้น และให้ผู้บริหารสามารถติดตามรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการติดตามผลการปฏิ บัติงาน
และ ผลการใช้จ่ ายงบประมาณผ่ านระบบบริห ารการปฏิ บัติงาน (e-Operation) ซึ่งทางานในรูป แบบ Web
Application ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบอินเตอร์เน็ท (internet) ซึ่งเป็ นระบบที่ทัน สมัย ตอบสนองต่อ
ระบบการทางานในปัจจุบัน ทาให้หน่วยปฏิบัติสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลได้ทุกสถานที่ที่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ท (internet) ทั้งนี้ หน่วยงานตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับอาเภอ สามารถบันทึกข้อมูลและรายงาน
ผลผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพื่อลดความซ้าซ้อน และรองรับการรับ -ส่งข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลดความผิดพลาดในการจัดทารายงาน ผู้บริหารและหน่วยปฏิบัติสามารถ
เรี ย กดูข้ อมู ล และจั ด พิ ม พ์ ร ายงานได้เอง โดยมี รูป แบบการน าเสนอที่ ง่ายและสะดวกต่ อการใช้ งาน รวมทั้ ง
สามารถนาข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ไปจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการและผล
การใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี เพื่อวัดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติงานของส่ วนราชการให้ แก่
หน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงบประมาณ สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบข้าราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
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ระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ งาน (e-Operation) สามารถก าหนดสิ ทธิ์ และเงื่อนไขในการใช้ งานตามระดั บ
หน่วยงานได้ เช่น สานัก/กองสามารถเรียกดูข้อมูลที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหลักของโครงการและกิจกรรม ปศุสัตว์เขต
สามารถเรียกดูข้อมูลของหน่วยงานภายใต้เขต เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ยังมี
ความยืดหยุ่น ในการใช้งานสามารถแก้ไขหรือปรับโครงสร้างของโครงการและกิจกรรม เพิ่มหน่วยงานใหม่ ปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูล อนุญาตให้หน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง สาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือตามเอกสารงบประมาณ ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) สามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าหรือ
ผลการดาเนินงานได้เช่นกัน
3. คาจากัดความ
Web Application คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
อินเตอร์เน็ทหรืออินทราเน็ท
e-Operation คื อ ระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ งาน ส าหรั บ ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานและผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ทั้ งส่ วนกลาง (ส านั ก/กอง) และส่ วนภู มิภาค (ปศุ สั ตว์เขต/ปศุสั ตว์จังหวั ด/ปศุ สั ตว์อ าเภอ/ศู นย์ ฯ/
ด่านกักกันสัตว์)
หน่ วยปฏิ บั ติ คือ หน่ วยงาน ทั้งส่วนกลาง (ส านัก/กอง) และส่ วนภูมิภาค (ปศุสั ตว์เขต/ปศุสั ตว์จังหวัด/
ปศุสัตว์อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านกักกันสัตว์)
หน่วยงานระดับอาเภอ คือ ปศุสัตว์อาเภอ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองแผนงาน

เจ้าหน้าทีส่ านัก/กอง/จังหวัด

รับผิดชอบ

รับผิดชอบ

เจ้าหน้าทีห่ น่วยปฏิบัติ
รับผิดชอบ
(เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านกักกันสัตว์)

กากับ ดูแลการจัดทาแผนและการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ต่างๆ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
1) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ให้หน่วยปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
2) รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ในส่วนที่รับผิดชอบ ภายในเวลาที่กาหนด
3) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจาทุกเดือน
1) รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ในส่วนที่รับผิดชอบ ภายในเวลาที่กาหนด
2) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจาทุกเดือน

3
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน
(กลุ่มติดตามและประเมินผล)

รับผิดชอบ

1) ตรวจสอบข้อมูล/จัดทาโครงสร้างแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
2) แจ้งให้หน่วยปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณส่งหน่วยงานต่างๆ

5. Work Flow กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
การเตรียมข้อมูลจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชุมหารือ
สานัก/กอง จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติงาน

2.

แก้ไข /
ปรับปรุง

ส่งข้อมูล
กองแผนงาน ตรวจสอบ
ข้อมูลจากสานัก/กอง และ
เอกสารงบประมาณ

จัดทาโครงสร้าง

กาหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณ

รายละเอียด
1.1 กองแผนงานรวบรวมข้อมูลเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณทีส่ านัก/กอง ได้รับ
จัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง
1.2 กองแผนงานเชิญ สานัก/กอง ประชุมหารือ
เพื่อจัดทารายละเอียดข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3 สานัก/กอง จัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ทีส่ อดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับส่งกองแผนงาน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล)
ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงาน (สานัก/กอง) ให้
สอดคล้องกับเอกสารงบประมาณ เพือ่ จัดทาโครงสร้าง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับกาหนด
เป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติ
2.2 เมื่อข้อมูลถูกต้อง กองแผนงานจะกาหนด
เป้าหมายแผนการปฏิบตั ิงานและแผนงบประมาณ
จาแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
สานัก/กอง

ระยะเวลา
สิงหาคม

เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)

สิงหาคม –
กันยายน

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม
รายละเอียด
แผนการ
ปฏิบัติงาน ราย
หน่วยงาน (แบบ
ตป.01)
2. แบบฟอร์ม
รายละเอียด
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายหน่วยงาน
(แบบ ตป.02)

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
2. เอกสารการอนุมัตแิ ผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมปศุสตั ว์

1. เอกสารพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
2. เอกสารการอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมปศุสัตว์
3. แผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณของหน่วยปฏิบัติงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง (แบบ
ตป.01 และ แบบ ตป.02 )

4

ลาดับที่
3.

ผังกระบวนการ
กองแผนงานบันทึกเป้าหมายแผน
การปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

หน่วยปฏิบัติ
ส่วนกลาง
(สานัก/กอง)

ส่วนภูมภิ าค

ตรวจสอบ

แก้ไข /
ปรับปรุง
4.

หน่วยปฏิบัติ ตรวจสอบ
ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณ

รายละเอียด
3.1 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน บันทึกเป้าหมายแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วย
ปฏิบัติ (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/ศูนย์ฯ/ด่านฯ)
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
3.2 หน่วยปฏิบตั ิ (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/ศูนย์ฯ/
ด่านฯ) ตรวจสอบข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ที่ได้รับจัดสรร
3.3 เมื่อข้อมูลถูกต้อง หน่วยปฏิบตั ิ (จังหวัด) ต้อง
กาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานและงบประมาณให้
อาเภอ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า ก

4.1 กองแผนงาน (กลุม่ ติดตามและประเมินผล) แจ้งให้
หน่วยปฏิบัตริ ายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ทุกเดือน โดยจะเปิดระบบตั้งแต่วันที่
23 จนถึงสิ้นเดือน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(สานัก/กอง)
4.2 หน่วยปฏิบัติ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยัน
รายงานผล
แก้ไข / ข้อมูล ตามระยะเวลาที่กาหนด
แก้ไข /
ปรับปรุง ** จังหวัด/อาเภอ ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า
ปรับปรุง
สานัก/กอง/เขต/จังหวัด
ข1-ข2
ตรวจสอบข้อมูลผลงาน
** สานัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่านฯ ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก หน้า ข3
กองแผนงานแจ้งหน่วยปฏิบัติรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
หน่
วยปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
สานัก/กอง/
เขต/จังหวัด/
ศูนย์ฯ/ด่านฯ

ระยะเวลา
สิงหาคม –
กันยายน

เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติ
(ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค)

ตุลาคม กันยายน

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง
1. แผนการปฏิบตั ิงานและ
งบประมาณของหน่วย
ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค ตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง (แบบ
ตป.01 และ แบบ ตป.02 )
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ลาดับที่

5.
กองแผนงาน ติดตาม/
วิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
แจ้งผลงาน (สูง-ตา)
ผิดปกติให้หน่วยงาน
ตรวจสอบและชี้แจง
หน่วยปฏิบัติ ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบข้อมูล
จากรายงาน RPT

รายละเอียด
4.3 หน่วยงาน (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด) จะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลผลงาน ในวันที่ 28-29 ของเดือน หากข้อมูลผลงาน
ไม่ถูกต้อง แจ้งหน่วยปฏิบัตปิ รับปรุงให้ถูกต้องภาย ใน
สิ้นเดือน ก่อนทีร่ ะบบจะปิดการบันทึกข้อมูล
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล
** จังหวัด/อาเภอ ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า ค1
** สานัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่านฯ ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก หน้า ค2
5.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล)
ติดตาม วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ตามระยะเวลา
ที่กาหนด เป็นประจาทุกเดือน
5.2 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล) แจ้ง
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สูง-ต่า ผิดปกติ ให้สานัก/กอง ตรวจสอบและชี้แจง
5.3 หน่วยงาน (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด)
พิมพ์รายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) มาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณทีห่ น่วยปฏิบตั ิภายใต้การกากับดูแล
บันทึกไว้ ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป็นประจาทุกเดือน
5.4 สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ
พิมพ์รายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) มาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณที่หน่วยงานบันทึกเอง เป็นประจา
ทุกเดือน ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า ง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติ
(ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค)

ตุลาคม กันยายน

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 สานัก/กอง
- RPT301/ RPT507/ RPT503
 เขต
- RPT112/ RPT501/ RPT502
 จังหวัด
- RPT107/ RPT112/
RPT501/ RPT502
 อาเภอ/ ศูนย์ฯ/ ด่านฯ
- RPT107/ RPT501/ RPT502
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
(ทุกหน่วยงาน)
- RPT401/ RPT402/
RPT601/ RPT602
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ลาดับที่
6.
กองแผนงาน จัดทารายงานตาม
รูปแบบที่กาหนด

รายงาน
ส่งรายงานตามระยะเวลาที่
หน่วยงานนั้นๆ กาหนด

รายละเอียด
6.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล) เรียก
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอผู้บริหารทราบ และจัดทารายงาน
ส่งหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หน่วยงานนั้นๆ กาหนด
6.2 สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ
เรียกรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอผู้บริหารของหน่วยงานทราบ และ
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติ
(ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค)

ระยะเวลา
ตุลาคม กันยายน

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง
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6. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1) การเตรียมข้อมูลจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.1) กองแผนงานรวบรวมข้อมูลเป้าหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ส านัก/กอง ได้รับ
จัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
1.2) กองแผนงานเชิญ สานัก/กอง ประชุมหารือเพื่อจัดทารายละเอียดข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3) สานัก/กอง จัดทาแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและ
ส่ วนภู มิ ภาค ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิ ต/กิ จกรรมหลั ก/กิ จกรรมรอง ที่ สอดคล้ องกั บงบประมาณที่ ได้ รับ
ส่งกองแผนงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) การตรวจสอบข้อมูลและกาหนดเป้าหมายงาน/เงิน
2.1) เมื่อได้ข้อมูลจากสานัก/กอง เจ้าหน้าที่กองแผนงานจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ให้สอดคล้องกับเอกสารงบประมาณ เพื่อจัดทาโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็น
ข้อมูลตั้งต้นสาหรับกาหนดเป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติ (เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ)
2.2) กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะส่งให้สานัก/กอง แก้ไขปรับปรุง เมื่อข้อมูลถูกต้อง กองแผนงาน
จะกาหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ จาแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง
3) การบันทึกข้อมูลเป้าหมายงาน/เงิน
3.1) เจ้าหน้าที่กองแผนงาน บันทึกเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
หน่วยปฏิบัติ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหน่วยปฏิบัติทราบ
3.2) หน่วยปฏิบัติ (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ) ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ที่ได้รับจัดสรร หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งกองแผนงานแก้ไขปรับปรุง
3.3) หน่วยปฏิบัติ (จังหวัด) เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ต้องกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
และงบประมาณให้อาเภอ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
4) การรายงานข้อมูลผลงาน/เงิน
4.1) เจ้าหน้าที่กองแผนงาน แจ้งให้หน่วยปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ทุกเดือน โดยจะเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 23 จนถึง
สิ้นเดือน
4.2) หน่วยปฏิบัติ (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ) รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเวลาที่กาหนด
4.3) เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก/กอง/เขต/จังหวัด จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ล ในวัน ที่
28-29 ของเดือน หากข้อมูลผลงานไม่ถูกต้อง ให้แจ้งหน่วยปฏิบัติปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องภายในสิ้นเดือน ก่อนที่
ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูล
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5) การตรวจสอบผลงาน/เงิน
5.1) เจ้ า หน้ า ที่ ก องแผนงาน ติ ด ตาม วิ เคราะห์ แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ตามระยะเวลาที่กาหนด
เป็นประจาทุกเดือน
5.2) เจ้าหน้าที่กองแผนงานแจ้งข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่สูง-ต่า
ผิดปกติ ให้สานัก/กอง ตรวจสอบและชี้แจงสาเหตุที่ทาให้ผลงานไม่เป็นไปตามแผน
5.3) หน่ วยงาน (ส านั ก/กอง/เขต/จั งหวั ด ) พิ มพ์ รายงานจากระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ งาน
(e-Operation) มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยปฏิบัติ
ภายใต้การกากับดูแล บันทึกไว้ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป็นประจาทุกเดือน
5.4) สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ พิมพ์รายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงาน
บันทึกเอง เป็นประจาทุกเดือน
6) การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
6.1) เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เรียกรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
ผู้บริหารทราบ และจัดทารายงานส่งหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด
6.2) เจ้าหน้าที่สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ เรียกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารของหน่วยงานทราบ และใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. มาตรฐานงาน
1) การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
8. ระบบติดตามประเมินผล
1) หน่ ว ยปฏิ บั ติ (ส่ ว นกลาง/ส่ วนภู มิ ภาค) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล จากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ทุกเดือน (ระบบจะเปิด
ตั้งแต่วันที่ 23 จนถึงสิ้นเดือน)
2) กองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาพรวมทุกเดือน หากพบว่า ข้อมูลผลงานไม่ถูกต้อง
จะแจ้งหน่วยงานเจ้าของกิจกรรมประสานหน่วยปฏิบัติให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
3) กองแผนงานกาหนดตัวชี้วัด ผู้บริหารของสานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ เพื่อประเมินผลสาเร็จ
ในการปฏิบัติราชการ
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9. เอกสารอ้างอิง
1) เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2) เอกสารการอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของกรมปศุสัตว์
3) แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
4) คู่มือการใช้ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
10. แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน รายหน่วยงาน (แบบ ตป.01)
2) แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายหน่วยงาน (แบบ ตป.02)

ภาคผนวก

กำรกำหนดเป้ำหมำยงำน/เงิน
Work Flow จังหวัดกำหนดเป้ำหมำยให้อำเภอ
แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล

กผง.

จังหวัดตรวจสอบเป้าหมาย
ที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม

สำนัก/กอง

(ไม่ถูกต้อง)

(ถูกต้อง)

กาหนดเป้าหมายให้ จังหวัด/อาเภอ
ที่เมนู EOP016 และยืนยันเป้าหมาย
(ไม่ถูกต้อง)
แก้ไข /
ปรับปรุง
จังหวัด

(ถูกต้อง)
กาหนด
เป้าหมาย

(ถูกต้อง)
กาหนด
เป้าหมาย

(ไม่ถูกต้อง)
แก้ไข /
ปรับปรุง
อาเภอ

ขั้นตอน
1. จังหวัด ตรวจสอบเป้าหมายที่ได้รับของแต่ละกิจกรรม หากไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งกองแผนงาน หรือแจ้งสานัก/กอง ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรม
2. เมื่อ จัง หวั ดตรวจสอบข้อ มูล ถูกต้ องแล้ ว ใช้ User ที่ขึ้ นต้ นด้ ว ย U…..
เข้ า ระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง าน (e-Operation) ไปที่ เ มนู EOP016 :
กาหนดเป้าหมายระดับอาเภอ ซึ่งการกาหนดเป้าหมายมี 3 กรณี ดังนี้
- กรณีที่ 1 บางกิจกรรม มีทั้งจังหวัดและอาเภอ ช่วยกันทา
- กรณีที่ 2 บางกิจกรรม จังหวัดทาคนเดียว
- กรณีที่ 3 บางกิจกรรม อาเภอทาคนเดียว
3. เมื่อใส่ตัวเลขเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม บันทึก และคลิ๊กปุ่ม
ยืนยัน เป้าหมายกิจกรรม สถานะจะเป็น “ใช้งาน”
*** ถ้าหากไม่คลิ๊กปุ่ม บันทึก แล้วไปคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน เลย จะทาให้ข้อมูล
ตัวเลขเป้าหมายเป็น 0 (ศูนย์)
4. จั ง หวั ด และอ าเภอ ตรวจสอบเป้ า หมายของแต่ ล ะกิ จ กรรม หากไม่
ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แก้ไข/ปรับปรุง
5. หากมีการแก้ไขการกาหนดเป้าหมาย ให้ล้างค่าเป้าหมาย เป็น 0 (ศูนย์)
แล้วบันทึกข้อมูล และกาหนดเป้าหมายใหม่ โดยไม่ต้องคลิ๊กที่ปุ่ม ยกเลิก
กาหนดเป้าหมาย
*** กรณีที่ยกเลิกการกาหนดเป้าหมาย ถ้ามีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาแล้ว จะทาให้ผลการปฏิบัติงานหายไป
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กำรรำยงำนข้อมูลผลงำน/เงิน
ระดับสำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่ำนฯ
Work Flow รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(สำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่ำนฯ)
รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่เมนู EOP011

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่เมนู EOP012

เลือกกิจกรรมที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
1. เข้ าระบบบริ หารการปฏิ บั ติ งาน (e-Operation) ไปที่ เ มนู EOP011 :
บันทึกผลการปฏิบัติงาน
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น “บันทึก
ข้อมูล”)
4. เมื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพื่อยืนยันข้อมูล
เป็นการส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง (สถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”)
ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
1. เข้า ระบบบริห ารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ไปที่เมนู EOP012 :
บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น
“บันทึกข้อมูล”)
4. เมื่อบันทึก ผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพื่อ
ยืนยันข้อมูล เป็นการส่ งข้อมูลมาที่ส่ว นกลาง (สถานะเป็น “ยืนยันการ
บันทึกข้อมูล”)

ยืนยันข้อมูล

ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง

ข3

กำรรำยงำนข้อมูลผลงำน/เงิน
ระดับจังหวัด/อำเภอ
Work Flow รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
(จังหวัด/อำเภอ)
รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่เมนู EOP011

จังหวัด (UP00000)
อาเภอ (U00000)

เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
บันทึกและยืนยันข้อมูล
จังหวัดตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP014
จังหวัด (U00000)

ยืนยันผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด ที่เมนู EOP018

ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
ไปที่เมนู EOP011 : บันทึกผลการปฏิบัติงาน
*** จั ง หวั ด ใช้ User ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย UP..... เป็ น รหั ส ผู้ ใ ช้ ง านที่ จั ง หวั ด
ใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน
*** อาเภอใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย U..... เป็นรหัสผู้ใช้งานที่อาเภอใช้บันทึก
ผลการปฏิบัติงานและยืนยันข้อมูล
2. เลื อ กกิ จ กรรมที่ ต้ อ งการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผล
การปฏิ บั ติ ง าน แล้ ว คลิ๊ ก ปุ่ ม บั น ทึ ก (สถานะเป็ น “บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ”)
เมื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพื่อยืนยันข้อมูล
เป็นการส่งข้อมูลมาที่จังหวัด (สถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”)
3. จังหวัดตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ไปที่เมนู EOP014 : รายงานผล
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบสถานะได้ว่ามีหน่วยงานไหนยังเป็นสถานะ
รอบันทึกข้อมูล หรือสถานะบันทึกข้อมูล หรือสถานะยืนยันข้อมูล
4. หากข้อมูลถูกต้อง จังหวัดคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน (สถานะเป็น “อนุมัติการ
บันทึกข้อมูล”)
5. ให้ จั ง หวั ด ยื น ยั น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ที่ เ มนู EOP018 : ยื น ยั น ผล
การปฏิบัติงานจังหวัด เพื่อยืนยันผลการปฏิบัติงานส่งมาให้ส่วนกลาง
*** จั ง หวั ด ใช้ User ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย U..... เป็ น รหั ส ผู้ ใ ช้ ง านที่ จั ง หวั ด ใช้
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง
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กำรรำยงำนข้อมูลผลงำน/เงิน
ระดับจังหวัด/อำเภอ
Work Flow รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(จังหวัด/อำเภอ)
รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่เมนู EOP012

จังหวัด (UP00000)
อาเภอ (U00000)

เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
บันทึกและยืนยันข้อมูล
จังหวัดตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่เมนู EOP015
จังหวัด (U00000)

ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง

ขั้นตอน : รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ไปที่เมนู EOP012 : บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ
*** จังหวัดใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย UP….. เป็นรหัสผู้ใช้งานที่จังหวัด ใช้บันทึก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
*** อาเภอใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย U….. เป็นรหั สผู้ ใช้งานที่ อาเภอ ใช้บันทึก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันข้อมูล
2. เลื อกกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ บันทึกข้อมูล
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก (สถานะเป็น “บันทึกข้อมูล”)
เมื่อบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะมีปุ่ม ยืนยัน ขึ้นมา เพื่อยืนยั น
ข้อมูล เป็นการส่งข้อมูลมาที่จังหวัด (สถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”)
3. จังหวัดตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไปที่เมนู EOP015 : รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบสถานะได้ว่ามีหน่วยงานไหนยังเป็น
สถานะรอบันทึกข้อมูล หรือสถานะบันทึกข้อมูล หรือสถานะยืนยันข้อมูล
4. หากข้อมูลถูกต้อง จังหวัดคลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน (สถานะเป็น “อนุมัติการ
บันทึกข้อมูล”)
5. ให้ จั ง หวั ด ยื น ยัน ยื น ยั น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของจัง หวั ด ที่ เ มนู
EOP019 : ยื น ยั น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ ยื น ยั น ผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณส่งมาให้ส่วนกลาง
*** จั ง หวั ด ใช้ User ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย U….. เป็ น รหั ส ผู้ ใ ช้ ง านที่ จั ง หวั ด
ใช้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ข2

กำรแก้ไขข้อมูลผลงำน/เงิน
Work Flow กำรแก้ไขข้อมูล
(สำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่ำนฯ)

การแก้ไขข้อมูล

กรณีที่ยังเปิดระบบฯ
รายงานผลฯ

กรณีที่ปิดระบบฯ แล้ว

ทาหนังสือบันทึกข้อความ
ส่งมาที่กองแผนงาน

- แก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP011
- แก้ไขผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เมนู EOP012

ขั้นตอน
1. การแก้ไขข้อมูล มี 2 กรณี ดังนี้
- กรณี แ ก้ ไ ขในช่ ว งที่ เปิ ด ระบบบริ หารการปฏิ บั ติ งาน (e-Operation)
ให้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ รอบ
ประจาเดือน
- กรณีแก้ไขในช่วงที่ ปิด ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) แล้ว
ให้หน่วยงาน ทาหนังสือบันทึกข้อความขอแก้ไข ส่งมาที่กองแผนงาน
*** แก้ ไ ขข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ได้ เ ฉพาะเดื อ นที่ อ ยู่ ภ ายในไตรมาสเท่ า นั้ น
แต่ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีด้วย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผลงานของ
กรมปศุสัตว์ในภาพรวม
2. แก้ ไ ขผลการปฏิ บั ติ ง าน ที่ เ มนู EOP011 และแก้ ไ ขผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ที่เมนู EOP012
3. เลื อกกิจกรรมที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นแก้ไข/ปรับปรุง และบันทึก
ข้อมูล ถ้าหากมีการแก้ไขข้อมูลย้อนหลังให้เลือกเดือนที่จะแก้ไขก่อน
4. ถ้ากิจกรรมมีสถานะเป็น “ยืนยันการบันทึกข้อมูล ” แล้ว ให้แก้ไขและ
บันทึกข้อมูลได้เลย แต่ถ้ากิจกรรมมีสถานะเป็น “บันทึกข้อมูล” เมื่อแก้ไข
และบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ยืนยันข้อมูลด้วย

เลือกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข
(แก้ไข/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูล)

ค2

กำรแก้ไขข้อมูลผลงำน/เงิน
Work Flow กำรแก้ไขข้อมูล
(จังหวัด/อำเภอ)
การแก้ไขข้อมูล

กรณีที่ยังเปิดระบบฯ
รายงานผลฯ

กรณีที่ปิดระบบฯ แล้ว

ทาหนังสือบันทึกข้อความ
ส่งมาที่กองแผนงาน

จังหวัดปลดล๊อคสถานะอาเภอ
(ยกเลิกการอนุมัติข้อมูล) ที่เมนู EOP014
- แก้ไขผลการปฏิบัติงาน ที่เมนู EOP011
- แก้ไขผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เมนู EOP012
จังหวัดตรวจสอบข้อมูล
- ผลการปฏิบัติงาน (ยืนยัน/อนุมัติข้อมูล) ที่เมนู EOP014
- ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ (ยืนยัน/อนุมัติข้อมูล)
ที่เมนู EOP015

ขั้นตอน
1. การแก้ไขข้อมูล มี 2 กรณี ดังนี้
- กรณีแก้ไขในช่วงที่ เปิด ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบประจาเดือน
- กรณี แ ก้ ไ ขในช่ ว งที่ ปิ ด ระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง าน (e-Operation) แล้ ว
ให้หน่วยงาน (จังหวัดเท่านั้น) ทาหนังสือบันทึกข้อความขอแก้ไข ส่งมาที่กองแผนงาน
*** แก้ ไ ขข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ได้ เ ฉพาะเดื อ นที่ อ ยู่ ภ ายในไตรมาสเท่ า นั้ น แต่ ทั้ ง นี้ จ ะ
พิ จ ารณาเป็ น รายกรณี ด้ ว ย เพื่ อ มิ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลงานของกรมปศุ สั ต ว์
ในภาพรวม
2. จังหวัด (U…..) ปลดล๊อคสถานะอาเภอ (ยกเลิกการอนุมัติข้อมูล) ที่เมนู EOP014
ให้เป็นสถานะ “รอการบันทึกข้อมูล”
3. จั งหวั ดหรื ออาเภอแก้ ไขผลการปฏิ บั ติ งาน ที่ เมนู EOP011 และแก้ ไขผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ที่เมนู EOP012 (จังหวัด >> UP….. / อาเภอ >> U…..)
4. เลือกกิจกรรมที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นแก้ไข/ปรับปรุง บันทึกและยืนยันข้อมูล
5. จังหวัดตรวจสอบข้อมูล ตามที่มีการแก้ไข ดังนี้
- ผลการปฏิบัติงาน ไปที่เมนู 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
*** กรณีแก้ไขข้อมูล แต่ไม่ปลดล๊อคสถานะอาเภอ เมื่อแก้ไขข้อมูลไปแล้ว จะทาให้
ข้อมูลของจังหวัดและอาเภอไม่ตรงกัน

ค1

กำรเรียกรำยงำน สำหรับตรวจสอบข้อมูลผลงำน/เงิน
Work Flow กำรตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล

เรียกดูรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation)
สานัก/กอง
ดูผลงาน >> RPT301/ RPT507/ RPT503
ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602
เขต
ดูผลงาน >> RPT112/ RPT501/ RPT502
ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602
จังหวัด
ดูผลงาน >> RPT107/ RPT112/ RPT501/ RPT502
ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602
อาเภอ/ ศูนย์ฯ/ ด่านฯ
ดูผลงาน >> RPT107/ RPT501/ RPT502
ดูผลเงิน >> RPT401/ RPT402/ RPT601/ RPT602

ขั้นตอน : ตรวจสอบข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน
1. สานัก/กอง สามารถเรียกดูรายงาน ดังนี้
>> RPT301 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลตัวชี้วัด/กิจกรรมรอง
>> RPT507 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรม/กิจกรรมย่อย
>> RPT503 เป็ น รายงานที่ เ รี ย กดู ข้ อ มู ล เป็ น รายหน่ ว ยงาน (หน่ ว ยงาน
ในกากับ)/กิจกรรมย่อย
2. เขต สามารถเรียกดูรายงาน ดังนี้
>> RPT112 เป็ น รายงานที่ เ รี ย กดู ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด /เป็ น รายหน่ ว ยงาน(หน่ ว ยงาน
ในพื้นที่เขต)
>> RPT501 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย (งานของเขต)
>> RPT502 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย/รายเดือน (งานของเขต)
3. จังหวัด สามารถเรียกดูรายงาน ดังนี้
>> RPT107 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัด
>> RPT112 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลตัวชี้วัด/เป็นรายหน่วยงาน (อาเภอ)
>> RPT501 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย (งานของจังหวัด)
>> RPT502 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย/รายเดือน (งานของจังหวัด)
4. อาเภอ/ ศูนย์ฯ/ ด่านฯ สามารถเรียกดูรายงาน ดังนี้
>> RPT107 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัด
>> RPT501 เป็นรายงานที่เรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย
>> RPT502 เป็นรายงานทีเ่ รียกดูขอ้ มูลกิจกรรมย่อย/รายเดือน
*** สาหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ
สามารถเรียกดูรายงานจาก RPT401, RPT402, RPT601 และ RPT602
>> RPT401 เป็นรายงานที่เรียกดูผลเบิกจ่าย เป็นกิจกรรมรอง
>> RPT402 เป็นรายงานที่เรียกดูผลเบิกจ่าย เป็นกิจกรรมรอง/รายเดือน
>> RPT601 เป็นรายงานที่เรียกดูผลเบิกจ่าย เป็นหมวดหมู่การเงิน
>> RPT602 เป็นรายงานที่เรียกดูผลเบิกจ่าย เป็นหมวดหมู่การเงิน/รายเดือน

ง

แบบ ตป.01

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน รายหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ..........................................................................................................................................
แผนงาน : แผนงาน..................................................................................................................................
โครงการ/ผลผลิต : โครงการ....................................................................................................................
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลัก.....................................................................................................................
กิจกรรมรอง : กิจกรรมรอง.......................................................................................................................
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมายรวม

สีฟ้า หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ/ผลผลิต
สีชมพู หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการ/ผลผลิต
สีแดง หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของกิจกรรมหลัก

หน่วยปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

โครงการ/ผลผลิต...........................................................................
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………..
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : …………………………………………..………………..
กิจกรรมหลัก..........................................................................
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : …………………………........................……..
1. กิจกรรมย่อย
1.1. กิจกรรมย่อย
1.2. กิจกรรมย่อย
2. กิจกรรมย่อย
2.1. กิจกรรมย่อย
2.2. กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมย่อย
3.1. กิจกรรมย่อย
3.2. กิจกรรมย่อย
*** หน่วยปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานที่กาหนดเป้าหมายให้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สานัก/กอง เขต จังหวัด อาเภอ ศูนย์ฯ และด่านฯ

จ

แบบ ตป.02

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ..........................................................................................................................................
แผนงาน : แผนงาน..................................................................................................................................
โครงการ/ผลผลิต : โครงการ....................................................................................................................
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลัก.....................................................................................................................
กิจกรรมรอง : กิจกรรมรอง.......................................................................................................................
งบประมาณ/ หมวดรายจ่าย

หน่วยนับ งบประมาณรวม หน่วยปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
***

1) หน่วยปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานที่กาหนดเป้าหมายให้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สานัก/กอง เขต จังหวัด อาเภอ ศูนย์ฯ และด่านฯ
2) แต่ละหมวดรายจ่าย ให้ระบุหมวดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดด้วย

ฉ

