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แผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร 
จ านวน 28,237,100 บาท

21.77%

งบลงทุน
จ านวน  48,978,700 บาท

37.75%

งบด าเนินงาน
จ านวน 52,522,400 บาท

40.48%

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

129,738,200 บาท
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ปีงบประมาณ 2562
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ จ านวน 61,079,200 
บาท 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2562

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ทดแทน 3,540,300 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ใหม่เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 1,232,000 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

(4,684,435)

3. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอาหารสัตว์ 8,827,200
(-)

อยู่ในระหว่างจัดจ้าง
คร้ังที่ 2 (ปรับแก้ไข TOR)

4. โครงการพฒันาระบบภูมสิารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที ่2 7,401,600
(7,300,000)

ลงนามสัญญาเม่ือวนัที่
28 ธันวาคม 2561

5. ระบบเช่ืองโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพฒันาระบบคลงัข้อมูลเชิงธุรกจิของ
กรมปศุสัตว์ส าหรับรายงานเชิงวเิคราะห์ส าหรับผู้บริหาร

31,532,700 บาท
(29,870,000)

ลงนามสัญญาเม่ือวนัที่
15 กุมภาพนัธ์ 2562

6. ระบบรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี
บลอ็กเชน (Blockchain)

8,545,400 บาท
(8,300,000)

ลงนามสัญญาเม่ือวนัที่
15 กุมภาพนัธ์ 2562
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โดย ศทส. ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 416,000 บาท (370,000 บาท)

รายการครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
วงเงนิงบประมาณ

(บาท)
วงเงนิจัดซ้ือ 

(บาท)
ผลการด าเนินงาน

1. คอมพวิเตอร์แท็ปเลต็ จ านวน 1 เคร่ือง 19,000 17,800 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง 130,000 120,000 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 9 เคร่ือง

198,000 166,500 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

4. เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จ านวน 1
เคร่ือง

10,000 10,000 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

5. สแกนเนอร์ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดบัศูนย์บริการ แบบที ่3 จ านวน 1 
เคร่ือง

35,000 34,500 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายฯ  
จ านวน 1 ชุด

24,000 21,200 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2562



7

แผนการด าเนินการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดซ้ือและเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 ตามรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะวสัดุ
ครุภัณฑ์ประเภทคอมพวิเตอร์กรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2562

จัดท ารายงานผลการจัดซ้ือฯ ส่งให้ ศทส. ภายใน 7 วนัหลงัการจัดซ้ือ 

ขึน้ทะเบียนครุภัณฑ์ ไปยงัฝ่ายพสัดุ กองคลงั เม่ือได้รับหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑ์ ให้ส าเนาส่งให้ ศทส.

จ าหน่ายครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ตามหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ทีถู่กทดแทน 
ส่งให้ ศทส.

1
2
3



การบริหารจดัการเครือข่ายกรมปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2562



• ค่าบริการเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 9,763,400 
บาท
• ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดั (77 แห่ง)
• ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอ (892 แห่ง)

• ค่าบริการ Net SIM (Tablet)
2,385,800 บาท
• ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดั (77 แห่ง)
• ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอ (892 แห่ง)

• ค่าบริการเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
2,633,100 บาท
• สอส+ สพพ
• ส ำนกังำนปศุสตัวเ์ขต (9 แห่ง)
• ศูนย/์สถำนี (105 แห่ง)
• ด่ำน (57 ด่ำน) 

• ค่าบริการ Net SIM (Tablet)
22,800 บาท 
• ส ำนกังำนปศุสตัวเ์ขต (9 เขต)

• ค่าบริการเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต (สรอ.) 
8,833,920 บาท

• ค่าบริการศูนย์เครือข่ายกลาง
การให้บริการอนิเทอร์เน็ต
แบบครบวงจร (กสท.) 
2,195,640 บาท

• ส ารอง กสท. 500,000 บาท
• ส ารองโอนเพิม่เติม 

136,340 บาท

การบริหารจัดการเครือข่ายกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ทั้งปี   26,471,000 บาท

ส่วนกลาง 
(ศทส.จดัสรรงบ)

ส่วนภูมภิาค เครือข่าย GIN
(ใช้บริการ สพร.)

• ส่วนกลำงกรมปศุสตัว์
(พญำไท)

• ศูนยบ์ริกำรอินเทอร์เน็ต
แบบครบวงจร (IDC)

ส่วนกลาง
(ศทส.บริหารจดัการ)



ส่วนภูมภิาค : หลกัการติดตั้งอนิเทอร์เน็ตและค่าบริการรายเดือนที่ก าหนดตามประเภทหน่วยงาน 

ประเภทหน่วยงาน หลกัการตดิตั้งอนิเทอร์เน็ต/ก าหนดวงเงิน หลกัการจัดสรรปีงบประมาณ 2562

ส ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต - เครือข่ำยหลกัค่ำบริกำรไม่เกินเดือนละ 1,500 บำท
- เครือข่ำยส ำรอง ไม่เกินเดือนละ 750 บำท

จดัสรรตำมท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินวงเงินท่ีได้
ก ำหนดไวต้ำมประเภทหน่วยงำน 
ยกเวน้ หน่วยงำนท่ีจ่ำยเกินวงเงินท่ีก ำหนด
เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัดำ้นพ้ืนท่ี/ผูใ้หหบ้ริกำร 
และกรมปศุสัตวอ์นุมติัเรียบร้อยแลว้

ส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดั - เครือข่ำยหลกัค่ำบริกำรไม่เกินเดือนละ 1,500 บำท
- เครือข่ำยส ำรอง ไม่เกินเดือนละ 750 บำท

ส ำนกังำนปศุสัตวอ์  ำเภอ - ค่ำบริกำรไม่เกินเดือนละ 750 บำท

ศูนยฯ์ /สถำนี - ค่ำบริกำรไม่เกินเดือนละ 1,500 บำท

ด่ำนกกักนัสัตว/์จุดตรวจสัตว์ - ค่ำบริกำรไม่เกินเดือนละ 750 บำท

การสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค   ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม



GIN
ส าหรับกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) จ านวน 2 วงจร  ความเร็วสัญญาณ 2 Mbps. และ 

50 Mbps. (ส ารอง)

ใช้ส าหรับเป็นเครือข่ายส ารอง (ส่วนกลาง)  (Backup Link)

รองรับการใช้งานระบบ GIN Conference

สนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐทีม่ีระบบความปลอดภัยสูง

ขอใช้บริการจากส านักงานพฒันารัฐบาลดจิิทลั (องค์การมหาชน)

เครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)



ส าหรับส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวดั และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

จ านวน 1 เลขหมายต่อหน่วยงาน 

เพ่ือรองรับการใช้งานส าหรับคอมพวิเตอร์แท็บเลต็ในการปฏบิัติงานออกพืน้ที ่จัดเกบ็และรวบรวม
ข้อมูล ตามโครงการพฒันาระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน

รองรับการใช้งานระบบงานปศุสัตว์ บน Mobile Application (DLD4.0, DLDPlus)

รองรับการปฏิบัตงิานอ่ืนตามภารกจิกรมปศุสัตว์

การใช้บริการระบบเครือข่ายประเภท Net SIM





การบริหารจดัการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562



แผนงำน : ยทุธศำสตร์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำสินคำ้เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร
กิจกรรมพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร

การบริหารจัดการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

งบประมาณการบ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกรมปศุสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ 2562

งบประมาณที่ได้รับ ค่าจ้างเหมาบริการ   จ านวน  7,855,000 บาท

วตัถุประสงค์ เพื่อบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบงำน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นระบบงำนหลกัใหนกำรปฏิบติังำนและเป็นระบบบริกำร
ประชำชนผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ใหหอ้ยูใ่หนสภำพพร้อมใหชง้ำนไดอ้ยำ่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีและ
กำรใหหบ้ริกำรประชำชนผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ



งบประมาณการบ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

แผนการด าเนินงาน

รายการ 
จ านวนปีทีใ่ช้งาน

ระบบ
(ถึงปี 2561) 

ร้อยละของวงเงินใน
การพฒันา 

ค่าบ ารุงรักษา
ระบบงาน (บาท) 

1. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์และ  
โปรแกรมระบบงำนกรมปศุสตัว ์

5 ปี 10 300,000

2. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบตรวจสอบยอ้นกลบัอุตสำหกรรมไก่ 10 ปี 10 1,136,700
3. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบบริหำรกำรปฏิบติังำน (e-operation)  6 ปี 10 276,000
4. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบกำรเคล่ือนยำ้ยสตัวผ์ำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Movement)  6 ปี 10 2,616,000
5. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบเช่ือมโยงขอ้มูลระบบ National Single Window (NSW)  4 ปี, 10 ปี 9,10 1,776,600
6. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบทะเบียนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ำยครัวเรือน 4 ปี 9 934,000
7. ค่ำจำ้งบ ำรุงรักษำระบบภูมิสำรสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือกำรลงทุนดำ้นปศุสตัว ์

(Economic Investment Zone of Livestock System)
4 ปี 9 440,700

8. รองรับกำรแกไ้ข/ซ่อมแซมระบบงำนท่ีไม่อยูใ่หนสญัญำ MA เป็นรำยคร้ังเม่ือเกิดปัญหำ (Per Call) - - 375,000
รวม 7,855,000



ผลการจัดจ้างบ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ที่ รายการ ปีที่ใช้ ร้อยละ
ระยะ
เวลา

ผลการจดัจ้าง
วธีิจดัจ้าง วงเงนิจดัจ้าง คู่สัญญา เลขที่สัญญา

1 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรม
ระบบงำนกรมปศุสตัว์

5 ปี 10 12 เดือน คดัเลือก 294,480 M&M สจ.ศทส.1/2562

2 ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัอุตสำหกรรมไก่ 10 ปี 10 6 เดือน คดัเลือก 1,131,000 M&M 8/2562
3 ระบบบริหำรกำรปฏิบติังำน (e-Operation) 7 ปี 10 12 เดือน คดัเลือก 276,000 บ.คอมซีเคียว 

โซลูชัน่ จ ำกดั
สจ.ศทส.2/2562

4 ระบบกำรเคล่ือนยำ้ยสตัวผ์ำ่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Movement)

6 ปี 10 12 เดือน คดัเลือก 2,610,000 M&M 8/2562

5 ระบบกำรเช่ือมโยงขอ้มูลระบบ National Single 
Window(NSW)

4 ปี, 10
ปี

8,10 12 เดือน คดัเลือก 1,774,800 M&M 8/2562

6 ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ำยครัวเรือน 4 ปี 8 12 เดือน คดัเลือก 933,600 M&M 8/2562

7 ระบบภูมิสำรสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือกำรลงทุนดำ้นปศุสตัว์ 4 ปี 8 6 เดือน คดัเลือก - - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
8 ค่ำบริกำรระบบติดตำมข่ำวสำรทำง Social Media 1 ปี - 12 เดือน เจำะจง 235,400 บ.ไวซ์ไซท์ บจ.ศทส.2/2562

รวมเงิน 7,255,280



วสัดุคอมพวิเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2562



แผนการจัดสรรวสัดุคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 

จ านวน 8,775,000 บาท

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิารฯ 

จ านวน 855,000 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณวสัดุคอมพวิเตอร์  
จ ำนวน 9,630,000 บำท



แผนการด าเนินการค่าวสัดุคอมพวิเตอร์

จัดซ้ือและด าเนินการตามระเบยีบพสัดุฯ 

จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายฯ ตามแบบฟอร์ม ส่งให ้ศทส. หลงัส้ินสุดไตรมาส 
โดยใหร้ายงานภายใน 7 วนัท าการ 

รายงานผลการใช้จ่ายฯ ลงใหร้ะบบ e-Operation

1
2
3
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สรุปการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562



สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ณ วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2562

งบประมาณทีไ่ด้รับ ก่อหนีผู้กพนัใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม งบคงเหลือ

54,874,650 47,025,019.20 2,770,548 5,079,083
(85.70%) (5.05%) (9.26%)

25

รายการ จ านวน จ านวนเงนิ (บาท) ระยะเวลา

1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 ราย 1,695,310 ม.ีค.-ก.ย. 2562

2. ค่าเช่าบ้าน 1 ราย 95,200 ม.ีค.-ก.ย. 2562

3. โอนเงนิค่าทะเบียนเกษตรกรให้หน่วยงานภูมภิาค (เพิม่เติม) - 1,836,000 ม.ีค. 2562

4. จ้างบ ารุงรักษาระบบภูมสิารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพ่ือการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 เดือน
(เม.ย.-ก.ย.)

440,700 ม.ีค. 2562
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รายการ จ านวน จ านวนเงนิ (บาท) ระยะเวลา

5. ค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับระบบ
คอมพวิเตอร์กรมปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 เดือน 
(เม.ย.-ก.ย.)

270,000 ม.ีค. 2562

6. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ - 100,000 ม.ีค. 2562

7. ค่าวสัดุส านักงาน - 50,000 ก.ค. 2562

8. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม - 50,000 เม.ย.-ก.ย. 2562

9. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ - 70,000 ม.ีค.-ก.ย. 2562

10. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม) 

- 50,000 ม.ีค.-ก.ย. 2562

11. ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง - 50,000 ม.ีค.-ส.ค. 2562

12. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - 50,000 ม.ีค.-ส.ค. 2562

13. ค่าบริการโทรคมนาคม (ส ารองโอนภูมภิาคเพิม่เตมิ) - 321,873 ก.ค. 2562



Big Data ของกรมปศุสัตว์
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Big Data Swine (ระบบข้อมูลขนาดใหญ่สุกร)
Production Demand-Supply Regulations

ปริมำณกำรผลิตสุกรและผลิตภณัฑ์ สพส./กสส./
กผง.

รำยเดือน ควำมตอ้งกำร/สดัส่วนกำรบริโภคสุกร
และผลิตภณัฑ์

กสส. รำยเดือน ขอ้มูลตรวจสอบสินคำ้สุกรและผลิตภณัฑ์ สตส. รำยวนั

ปริมำณกำรน ำเขำ้/ส่งออกสุกรและ
ผลิตภณัฑ์

กสก./สพส. รำยวนั/รำยเดือน ปริมำณกำรน ำเขำ้/ส่งออกสุกรและ
ผลิตภณัฑ์

กสก./สพส. รำยเดือน ขอ้มูลมำตรฐำนสินคำ้สุกรและผลิตภณัฑ์ สพส. รำยเดือน

จ ำนวนสุกร/เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ศทส. ปรับปรุง/ข้ึน
ทะเบียนรำยปี

ผูป้ระกอบกำรผลิตสุกรและผลิตภณัฑ ์-
จ ำนวนผูป้ระกอบกำร, ท่ีตั้ง, ก ำลงักำร
ผลิต (Capacity)

สพส./กสส. รำยวนั/รำย
เดือน

สถำนกำรณ์โรคระบำดสตัว์ สคบ./สสช. ตำม
สถำนกำรณ์

จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร/กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน

กสส. รำยปี ผูป้ระกอบกำรผลิตอำหำรสตัว/์ยำสตัว ์
(สุกรและผลิตภณัฑ)์ - จ ำนวน
ผูป้ระกอบกำร, ท่ีตั้ง, ก ำลงักำรผลิต 
(Capacity)

อยส. รำยวนั/รำย
เดือน

สถำนกำรณ์ภยัพิบติั กผง. ตำม
สถำนกำรณ์

พื้นท่ีกำรเล้ียงสุกร ศทส. ปรับปรุง/ข้ึน
ทะเบียนรำยปี

ขอ้มูลประเทศเพื่อนบำ้น/ประเทศคู่คำ้ -
ผลผลิต, รำคำ, กำรน ำเขำ้/ส่งออก, 
สดัส่วนกำรบริโภค/ควำมตอ้งกำร

กสส. รำยเดือน นโยบำย/มำตรกำร/กำรใหหค้วำมช่วยเหลือ
คณะกรรมกำรนโยบำยพฒันำสุกรและ
ผลิตภณัฑ ์(Pig Board)

กสส. ตำม
สถำนกำรณ์

พื้นท่ีเหมำะสมใหนกำรเล้ียงสุกร ศทส./กสส. รำยปี กฎ กติกำ นโยบำยกำรส่งออกประเทศคู่คำ้ กรป. รำยปี
พื้นท่ีกำรเล้ียงสุกรท่ีไดรั้บควำมเสียหำย กผง. ตำมสถำนกำรณ์ ขอ้มูลกำรท ำควำมตกลงควำมร่วมมือและ

กำรคำ้ของกรมปศุสตัวก์บัต่ำงประเทศ
กรป. รำยปี

ตน้ทุนกำรผลิต กสส. รำยปี
รำคำสุกรและผลิตภณัฑ์ กสส. รำยวนั
ขอ้มูลปัจจยักำรผลิต
- ปริมำณ/รำคำน ำเขำ้/ส่งออกอำหำรสตัว ์
และวตัถุอนัตรำยดำ้นปศุสตัว์

อยส. รำยเดือน

- ปริมำณกำรผลิตวคัซีนสุกร สทช. รำยเดือน
- ปริมำณกำรผลิต/รำคำน ำเขำ้น ้ ำเช้ือ/เช้ือ
พนัธ์ุ/ตวัอ่อน

สทป. รำยเดือน

- ปริมำณกำรผลิต/กำรใหชเ้สบียงอำหำรสตัว์ สอส. รำยเดือน
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ระยะที ่1 โครงการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลาง
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ระยะที ่2 โครงการพฒันาระบบคลงัข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ (DLD Data Lake)


