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แบบจัดเก็บองคค์วามรู ้
 
องค์ความรู้ เรื่อง: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
เจ้าของความรู้ชื่อ: นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง  
ต าแหน่ง: ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
สังกัด: กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่บันทึกความรู้: 17 กรกฎาคม 2560 
 
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ (ขององค์ความรู้) 
1. ความเป็นมาและประโยชน์การจัดเก็บข้อมูล รต. 

1.1 ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการจัดเก็บและจัดท ารายงานข้อมูลการผลิตทางการเกษตร
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2510 มีการจัดเก็บข้อมูลพืชไร่ 26 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด และในปี 2522  
มีนโยบายให้จัดเก็บข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น จ านวน 34 ชนิด โดยมีความถ่ีในการจัดเก็บปีละครั้ง 

ในปี 2525 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพัฒนาแบบจัดเก็บ และ
ปรับปรุงความถี่ในการรายงานเป็นเดือนละครั้ง โดยประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของส านักงาน
สถิติแห่งชาติและเครื่องเจาะบัตร และในปี 2527 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดซื้อเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM 
System/36 จึงได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูล แบ่งออกเป็น 8 ระบบ ได้แก่ รายงานภาวะ 
การผลิตพืชในอ าเภอ (รอ./รต.)  รายงานสภาพการเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (กผพ.3) รายงานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นรายใหญ่ รายงานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
รายใหญ่ รายงานการคาดคะเนผลผลิต (กผง.) รายงานข้อมูลพื้นฐานการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (ขพก.) 
และรายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นต้นมา 

ปี 2531 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ให้แก่จังหวัด
น าร่องและจัดซื้อให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2534  

ปี 2534 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายในการเก็บ
รวบรวมและการรายงานข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับภาวะการผลิตพืชที่ส าคัญของประเทศขึ้น โดยก าหนดให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในท้องที่ทุกจังหวัด เป็นผู้รายงานข้อมูลจากส่วนภูมิภาค เข้ามายัง
ส่วนกลางเพ่ือรวบรวมและประมวล โดยเจ้าหน้าที่ประจ าต าบลกรอกข้อมูลลงในแบบ รต. ส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับ
อ าเภอตรวจสอบ รวบรวมจัดท ารายงานระดับอ าเภอ (รอ.) ส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดท าการบันทึกเข้าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ของส านักงานเกษตรจังหวัด แล้วคัดลอกข้อมูลลงแผ่นดิสเกตต์ส่งให้ส านักงานส่งเสริม
การเกษตรภาค(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)และส่วนกลางเป็นประจ าทุกเดือน  

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีการรวมรายงานสภาพการปลูกพืชไร่ พืชผัก และรายงานการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็น
รายงานภาวะ การผลิตพืชที่ปลูกในต าบล ชนิดพืชที่ต้องจัดเก็บมี 90 ชนิด ด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
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การเกษตรประจ าต าบล รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตามชนิดพืชที่ก าหนดให้จัดเก็บและรายงานตาม
แบบ รต. ส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอรวบรวมเป็น
ข้อมูลระดับอ าเภอและรายงาน ตามแบบ รอ. ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจ าจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกลงในโปรแกรม ROR_OR 

ในปี 2548 ได้พัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการผลิตการเกษตรเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือเป็นการลดภาระในการจัดเก็บและรายงานท าให้ข้อมูลไม่เกิดความต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2552 กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งข้อมูลคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ปรับปรุง
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลรายเดือนเป็นระดับหมู่บ้าน (รม.) ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 
สมุนไพรและเครื่องเทศ รายงานตามแบบ (รม.01) และกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ (รม.02)  
ท าให้ปริมาณข้อมูลมีจ านวนมากเป็นปัญหาต่อการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลของเจ้าหน้าที่ระดับต าบล 
ประกอบกับในระยะเวลาดังกล่าวได้เริ่มโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเป็นการรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตรเป็นรายครัวเรือนท าให้เจ้าหน้าที่ระดับต าบลและ
อ าเภอมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น    กรมส่งเสริมการเกษตรจึงพิจารณาให้ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลภาวะการ
ผลิตพืชรายเดือนระดับหมู่บ้านเป็นการจัดเก็บข้อมูลในระดับต าบลและได้เริ่มด าเนินการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล รต. ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา 

ในปี 2554 กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศให้เป็นปีแห่งข้อมูล และปี 2555 ได้ก าหนดให้
เป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัด ท าให้ได้ข้อมูลจากรายงานที่ครบถ้วน รวดเร็วและถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้
ชื่อระบบการประมวลผลว่า ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online ซึ่งเป็นการบันทึกและส่ง
ข้อมูลแบบ online เป็นครั้งแรก เข้าระบบผ่าน URL ชื่อ http://production.doae.go.th  

และปัจจุบัน ปี 2560 การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บและการรายงานร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งด้านวิชาการสถิติ และด้าน
วิชาการเกษตรตามลักษณะของพืชที่จัดเก็บ โดยจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร 431 ชนิด 797 พันธุ์ โดย
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชอายุสั้น (รต 01) ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องเทศและ
สมุนไพรอายุสั้น กลุ่มพืชอายุยาว (รต 02) ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และสมุนไพรและเครื่องเทศอายุยาว รวมถึง
เพ่ิมเติมการจัดเก็บกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ (รต 03) 6 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด และด้วง
สาคู โดยใช้ชื่อระบบการประมวลผลว่า ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online เข้าระบบผ่าน 
URL ชื่อ http://production2.doae.go.th (ภาพที่  1) ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลดังกล่าวที่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรท าการจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นประจ าทุกเดือน อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จะเป็ น
ทรัพยากรข้อมูลที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถน ามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริม
การเกษตร ทั้งในระดับท้องที่ตั้งแต่ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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ข้อมูลที่รวบรวมอย่างถูกต้อง แม่นย า มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ จะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ภาคการเกษตรในด้านการเพาะปลูกพืช ซึ่ งจัดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งวัตถุดิบใน
ภาคอุตสาหกรรม และการสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีการผลิตพืชอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อ
ความต้องการของประชากรทั้งภายในประเทศและประชากรโลกต่อไป  

1.2 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1) สามารถติดตามสถานการณ์ของการเพาะปลูกพืชเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดปี

เพาะปลูก  
 2) สามารถประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้ตามความเหมาะสม  
 3) สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมและ

พัฒนา การเกษตรในแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) สามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต และการตลาดของพืชได้

ทันต่อเหตุการณ์ (ภาพท่ี 2) 
 5) จัดท ารายงานข้อมูลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการผลิตพืชระดับจังหวัด (Gross 

Production Province : GPP) 
 
2. วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล 

2.1 การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล 
1) เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบล  ร่วมกันพิจารณาชนิดพืช/พันธุ์ 

ที่จะจัดเก็บโดยให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าท้องถิ่น  ซึ่งจะต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2) จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชรายต าบลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตาม
รายงาน ทบก. ทั้งพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร พืชอายุยาว ได้แก่  
ไม้ผลไม้ยืนต้น และแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง และด้วงสาคู  

3) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชและเกษตรกรผู้
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบันโดยชุมชน ดังนี้ 

 3.1) กรณีที่เพ่ิมรายชื่อเกษตรกร ให้เขียนลงในบัญชีรายชื่อเกษตรกรถัดจากรายชื่อ
เกษตรกรคนสุดท้ายในหมู่บ้านนั้น 

 3.2) กรณีที่เกษตรกรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ให้ขีดเส้นทับที่รายชื่อนั้น
ในบัญชีรายชื่อเกษตรกร 

 3.3) สรุปจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดที่ท าการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจภายในเดือนนั้น แล้วกรอกข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรลงแบบรายงานข้อมูล รต.01 หรือ
รายงานข้อมูล รต.02 หรือรายงานข้อมูล รต.03 แล้วแต่กรณี โดยจะท าการกรอกเพียงหนึ่งครั้งในปีการ
เพาะปลูกนั้น ๆ 
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2.2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
2.2.1  วิธีการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ระดับต าบล จะใช้เทคนิคการส ารวจ

ข้อมูลแบบเร่งด่วน (RRA: Rural Rapid Appraisal) โดยจัดเก็บข้อมูลจากกรอบที่ก าหนดไว้  ในการประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงของการผลิตพืชแต่ละชนิดของหมู่บ้าน ประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก/เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
ผลผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย เพ่ือจะได้ทราบภาวะการผลิตพืช/เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และทิศทางการ 
เปลี่ยนแปลงของเนื้อที่เพาะปลูก/เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ผลผลิตภายในต าบลเป็นรายเดือน 

2.2.2 กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บลงในแบบรายงานข้อมูล รต.01 แบบรายงานข้อมูล รต.02  
แบบรายงานข้อมูล รต.03 ด้วยดินสอเพ่ือความสะดวกในการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลภายหลัง พร้อมตรวจสอบ
ความแนบนัยของข้อมูล ดังนี้ 

1) กรณีรายงานข้อมูลภาวะการผลิต ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร
และเครื่องเทศ (รต.01 ) 

   - เนื้อที่ยืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จะต้องเท่ากับเนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้น
เดือนของเดือนที่ผ่านมา 

   - เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน = เนื้อที่ (ณ วันที่ 1 ของเดือน + ปลูกใหม่ + ไว้
หน่อ/ ไว้ตอ /ล าต้น + ปลูกซ่อม – เสียหายอย่างสิ้นเชิง – เก็บเก่ียว) 

   - เนื้อที่ไว้หน่อ / ไว้ตอ / ล าต้นหลังเก็บเกี่ยว ในแต่ละเดือนต้องไม่มากกว่าเนื้อที่
เก็บเกี่ยวได้แล้วของพืชนั้นๆ โดยที่ชนิดพืชจะต้องไว้หน่อ / ไว้ตอ / ล าต้นหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ กก ละหุ่ง 
สับปะรด อ้อย กระเจี๊ยบเขียว กุยช่าย ผักบุ้งน้ า พริก หน่อไม้ฝรั่ง ชะอม และผักหวาน 

   - เนื้อที่ปลูกซ่อมในพ้ืนที่เสียหาย และเนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง ต้องรายงาน
ข้อมูลเนื้อที่ปลูกซ่อมในพ้ืนที่เสียหายในแต่ละเดือน จะต้องไม่มากกว่าเนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงของเดือนที่
ผ่านมารวมกัน 

     - เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ต้องรายงานข้อมูลควบคู่กัน 
ทุกครั้ง 

2) กรณีรายงานข้อมูลภาวะการผลิต ไม้ผลไม้ยืนต้น  สมุนไพรและเครื่องเทศ (รต.02) 
   - เนื้อท่ีปลูกท้ังหมด = เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต + เนื้อท่ีให้ผลผลิตแล้ว  
   - รวมเนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต = เนื้อท่ียังไม่ให้ผลผลิต + ปลูกใหม่ – เสียหาย 
   - รวมเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว = เนื้อท่ีให้ผลผลิตแล้ว – โค่นทิ้ง – เสียหาย 
   - เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว 
3) กรณีรายงานข้อมูลภาวะการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (รต.03) 
   - จ านวนครัวเรือนเกษตรกร กรอกจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดที่มีการเลี้ยง

แมลงเศรษฐกิจชนิดนั้นๆ ในเดือนที่รายงานข้อมูล 
  - หน่วยในการเลี้ยงขึ้นอยู่กับชนิดแมลง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง หน่วย :  

รัง, ครั่ง หน่วย : ต้น, จิ้งหรีด หน่วย : บ่อ , และด้วงสาคู ใช้หน่วย ท่อน และกะละมัง 
  - หน่วยของผลผลิตขึ้นอยู่กับชนิดแมลง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และ

ด้วงสาคู หน่วยผลผลิต : กิโลกรัม, จิ้งหรีด หน่วยผลผลิต : กิโลกรัม (รับประทาน) หรือ ขันไข่ (พันธุ์)  
  - ปริมาณเสียหายต้องไม่มากกว่าปริมาณที่เลี้ยงอยู่เดิม +ปริมาณที่ เลี้ยงเพ่ิมใน

เดือนที่รายงาน  
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2.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยชุมชน หรือน าข้อมูลผลการรายงานเสนอให้ที่
ประชุมคณะท างานบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูล             เป็นที่ยอมรับของต าบล  

2.2.4 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยชุมชนหรือ คณะท างานบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จะเป็นข้อมูลส าหรับบันทึกเข้าสู่โปรแกรม 

 
 

ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร 

 

สังเกตกิจกรรมการเกษตร 
ของแต่ละพื้นท่ี 

แบบ Round Survey 

สอบถามผู้น าชุมชนในพื้นที ่

(ไม่มีแบบสอบถาม) 

กรอกข้อมลูใน  
แบบ รต.01/รต.02 /รต.03 

สรุป วิเคราะห์ 
ผลการจัดเก็บ 

Database บัญชีรายชื่อเกษตรกร 
ตามกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 

การส ารวจข้อมลูแบบเร่งดว่น (RRA.) 



หน้า 6 
 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาชนิดพืชที่จะท าการรายงาน 
โดยให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าท้องถิ่น 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ปลูกพชืรายต าบล 

จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

 

ตรวจสอบความถูกต้อง  

ครบถ้วนของบัญชีรายชื่อผู้ปลูกพืช 

วิธีการจัดเก็บข้อมลูด้วยเทคนิค 

การส ารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน  

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ปลูกพืช 
- กรณีเพิ่มรายชื่อเกษตรกรที่ขาดให้เขียนลง 
ในแบบทบก. 
- กรณีที่เกษตรกรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน 
การปลูกพืชให้ขีดเส้นทับรายช่ือน้ันในแบบทบก. 

กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บลง 

ในแบบ รต.01 แบบ รต.02 หรือ รต.03 

แล้วแต่ชนิดพชื 
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3. การบันทึก/ประมวลผล 
3.1 บันทึกข้อมูลภาวะการผลิตพืชเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร 

โดยบันทึกตามแบบที่ได้กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บข้อมูล ตามแบบ รต.01 แบบ รต.02 และแบบ รต.03 ซึ่งผู้
บั นทึ กข้ อมู ลอาจ เป็ นพนั กงานบั นทึ กข้ อมู ลห รือนั กวิ ช าการส่ ง เสริมการเกษตรประจ าต าบล  
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

3.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ก่อนท าการต่อแฟ้มข้อมูลที่ได้รับจากทุกอ าเภอประมวลผลเป็นข้อมูลภาพรวม
ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความครบถ้วนของจ านวนอ าเภอที่
ส่งรายงาน โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ผ่านการตรวจสอบ (อนุมัติ) ข้อมูลจะถูกส่งให้ส่วนกลางผ่าน
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรทางอินเตอร์เน็ต และกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (ไม่อนุมัติ) 
จังหวัดจะต้องแจ้งให้อ าเภอท าการทบทวนข้อมูลอีกครั้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

3.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

4. ภาพประกอบในส่วนของโปรแกรมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล รต. 

ชื่อโปรแกรม: ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online 
 เว็บไซต์: http://production2.doae.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร online 
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ภาพที่ 2: ตัวอย่างข้อมูลสรุปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด 
 

ผู้บันทึกความรู้ ชื่อ – สกุล: นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์  
ต าแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
สังกัด: กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ติดต่อได้ที่: กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท:์ 0 2579-3926 
 

 


