
ระบบรายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน

โดย
ศูนยสารสนเทศ

URL : http://production.doae.go.th





ความเปนมาของระบบ
ระบบรายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) เปนระบบการจัดเก็บขอมูล

สถานการณการผลิตพืช โดยจัดเก็บขอมูลพืชบังคับ 252 ชนิด เปนพืชที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจ และออกแบบระบบใหมีความยืดหยุนรองรับการจัดเก็บพืชอื่นๆ ไดตามที่
พื้นที่ตองการนําขอมูลไปใชประโยชน

การจัดเก็บขอมูลในระบบดังกลาว กรมฯ ไดออกแบบใหสะดวกกับการรายงาน
ขอมูลโดยพัฒนาระบบผานเครือขายอินเตอรเน็ตแบบออนไลน สามารถเรียกดูรายงาน
ขอมูลสถานการณการผลิตพืช ตามชนิดที่จัดเก็บไดในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขต 
รวมทั้งระดับประเทศในภาพรวม



เปลี่ยนระบบโปรแกรมฯ



เปลี่ยนระดับการจัดเก็บ

74,779 หนวย
การจัดเก็บ

7,226 หนวย
การจัดเก็บ

(รม.) (รต.)



เปลี่ยนกรอบการจัดเก็บชนิดพืช

ชนิดพืชบังคับ
(แตสามารถเลือกกําหนดพืชทางเลือกได)





แผนผัง RRA การสํารวจขอมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน 

สอบถามผูนําชุมชน ในพื้นที่

(ไมมีแบบสอบถาม)
สรุป วิเคราะห

ผลการจัดเก็บ

บันทึกในแบบ 
รต.01/รต.02

ฐานขอมูล ทะเบียนเกษตรกร

บัญชีรายชื่อเกษตรกรตามกิจกรรม                     
การเพาะปลูกพืช 

สังเกตกิจกรรมการเกษตร พื้นที่ 

การเก็บเกี่ยว ประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
(Round Survey)

ฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญ 3 ชนิด



การบันทึกขอมูล
การบันทึกขอมูลลงในระบบโปรแกรมรายงานภาวะการผลิตพืชนั้นเปนหนาท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งการบันทึกขอมูลลงในระบบมีขั้นตอน ดังนี้ 

(http://production.doae.go.th)

ขั้นตอนที่ 1 Login เขาระบบ ตามชื่อผูใชและรหัสผานของอําเภอ และเลือกปที่บันทึกขอมูล

คลิกปุม
เขาสูระบบ



การบันทึกขอมูล(ตอ)
ขั้นตอนที่ 2 เขาเมนูกรอบบัญชีรายชื่อพืช เลือกจัดการพืชบังคับ/พืชทางเลือก 



การบันทึกขอมูล(ตอ)
เขาเมนูกรอบบัญชีรายชื่อพืช เลือกจัดการพืชบังคับ/พืชทางเลือก 
(พืชบังคับเลือกเฉพาะพืชที่มีปลูกในอําเภอ พืชทางเลือก เลือกจัดเก็บไดตามความตองการของพื้นที)่ -> เพิ่มขอมูลพืชบังคับ หรือพืช

ทางเลือก



รต.01 , รต.02

เชน ขาว, พืชไร, พืชผัก เปนตน

เชน ขาวนาป, กก, ตนหอม

เชน ขาวชัยนาท 1, มันสําปะหลัง KU

กก., ตน, ใบ, ถุง, ตร.ม., กอ, ดอก



การบันทึกขอมูล(ตอ)
แสดงผลจากการเลือกกรอบบัญชีพืชบังคับ และพืชทางเลือก 



การบันทึกขอมูล(ตอ)
ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ  หลังจากเลือกพืชที่มีปลูกในอําเภอเรียบรอยแลว -> เลือกบันทึกขอมูล -> เลือกบันทึก รต.01 หรือ 

รต.02



การบันทึกขอมูล(ตอ)

เลือกเดือนบันทึกขอมูล (คลิ๊กเลือกแสดงขอมูล)



การบันทึกขอมูล(ตอ)
เลือกพืชที่มีปลูกจริงในเดือนที่จะบันทึกขอมูล (ระบบจะใหเลือกจากกรอบพืชใน             ขั้นตอนที่ 2) เลือกพืชประจําเดือน –> (คลิ๊กเลือก

ในชองสี่เหลี่ยม) -> บันทึกขอมูล



การบันทึกขอมูล(ตอ)
แสดงผลจากการเลือก และทําการบันทึกขอมูลตอไป

คลิ๊กปุมเพิ่มขอมูล เลือกเพื่อบันทึกขอมูลตามชนิดพืช และตําบล



การบันทึกขอมูล(ตอ)

กรอกขอมูลในเดือนที่เลือก ทั้งนี้ระบบจะดึงขอมูลของเดือนที่ผานมาแสดงเพื่อชวยในการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล  -> กดปุมบันทึก
ขอมูล



การบันทึกขอมูล(ตอ)
หมายเหต:ุ เครื่องหมายตาง ๆ ในระบบบันทึกขอมูลมีความหมาย ดังนี้

ยังไมมีการบันทึกขอมูล

บันทึกแลวรอการจัดสงใหจังหวัดอนุมัติ (แกไขขอมูลได)

รอการอนุมัติจากจังหวัด (สงแลว - แกไขขอมูลไมได)

อนุมัติขอมูลเรียบรอยแลว  (จังหวัดอนุมัติขอมูล)

ไมอนุมัติขอมูล  (อําเภอกลับไปแกไขแลวสงใหม)

แกไขขอมูล (กรณียังไมสงขอมูล/จังหวัดไมอนุมัติใหกลับมาแกไข)

ลบขอมูล  รต.01 เนื้อที่ยืนตน ณ วันสิ้นเดือน เทากับ 0 และ 
รต.02 เนื้อที่ปลูกทั้งหมดเทากับ 0

แสดงขอมูล

ถาไมอยากจําวาสัญลกัษณแตละตัวคือ
อะไร เขาระบบเอาเมาสชี้จะมี
คําอธิบายขึ้น
ใหจา…



การบันทึกขอมูล(ตอ)
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลกอนสงใหจังหวัดอนุมัติ เปนการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลกอนสง 

-1- เลือกเมนูตรวจสอบ
การบันทึกขอมูล

-2- คลิ๊กปุมแสดง

-3- ผลลัพธ



การบันทึกขอมูล(ตอ)
ขั้นตอนที่ 5 การสงขอมูลไปอนุมัติ เมื่อตรวจสอบการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวใหอําเภอไปที่เมนู สงขอมูลไปอนุมัติ -> เลือกป เดือน -> และ

กดหนาถัดไป

-1- เลือกเมนูสงขอมูลไปอนุมัติ

-2- เลือกป และเดือน



การบันทึกขอมูล(ตอ)
แสดงผลการบันทึกขอมูล (ครบ/ไมครบ) กรณีบันทึกไมครบถวน ระบบจะไมยอมใหสงขอมูลไปอนุมัติ (อําเภอตองบันทึกขอมูลใหครบถวน) 

กรณีบันทึกครบถวน -> คลิ๊กสงขอมูลไปอนุมัติ



การอนุมัติขอมูลการอนุมัติขอมูล
การอนุมัติขอมูลเปนกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่อําเภอบันทึกเขามาในระบบ ซึ่งเปนหนาทีส่ํานักงานเกษตรจังหวัด

ตองตรวจสอบ ความถูกตอง ครบถวน แนบนัยของขอมูล และอนุมัติเพื่อใหขอมูลดังกลาวถูกสงตอมายังกรมฯ กระบวนการอนุมัติ
ขอมูลมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 Login เขาระบบ ตามชื่อผูใชและรหัสผานของจังหวัด และเลือกปที่รายงานขอมูล (http://production.doae.go.th)

ถาลืมรหัสผาน  ก็เขาระบบไมได เมื่อเขาระบบ
ไมไดก็ไปตรวจสอบอนุมัตขิอมูลไมได ฉะนั้นติดตอ
ศูนยสารสนเทศ ขอทราบรหัสผานดวน!  นะครับ



การอนุมัติขอมูลการอนุมัติขอมูล((ตอตอ))

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนูอนุมัติขอมูล -> เลือกกลุมพืช รต.01/รต.02 -> เลือกป เดือน และอําเภอ ที่ตองการตรวจสอบและอนุมัติขอมูล -> กด
ปุมแสดงขอมูล

คลิ๊กปุมแสดงขอมูล



การอนุมัติขอมูลการอนุมัติขอมูล((ตอตอ))
แสดงผลจากการเลือกอนุมัติขอมูล



การอนุมัติขอมูลการอนุมัติขอมูล((ตอตอ))
จังหวัดตองตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ รายละเอียดตําบล ทุกพืชที่อําเภอบันทึก  

หากเห็นชอบ เลือกคลิ๊กชองผาน                    หากพบขอมูลผิดพลาด

เลือกคลิ๊กชองกลับไปแกไข

หมายเหตุ : อําเภอจะตองตรวจสอบการอนุมัติขอมูลของจังหวัดและแกไขขอมูลใหถูกตองในพืชที่จังหวัดไมอนุมัติและจัดสงใหจังหวัด

อนุมัติใหมอีกครั้ง  



การอนุมัติขอมูลการอนุมัติขอมูล((ตอตอ))
จังหวัดเมื่อตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอคลิ๊กชองผาน หรือ ชองกลับไปแกไขเรียบรอย

ใหทําการคลิ๊กปุม -> บันทึกผลการตรวจสอบ

จากนั้นใหรอระบบประมวลผลขอมูลการอนุมัติเสร็จกอน ในกรณีที่ขอมูลของอําเภอถูกตองทุกรายการจะปรากฏปุมบันทึกขอมูลเดือนถัดไป 



การอนุมัติขอมูลการอนุมัติขอมูล((ตอตอ))
ใหจังหวัดกดปุมดังกลาว เพื่อใหอําเภอบันทึกขอมูลเดือนตอไป หากไมกดปุมบันทึกขอมูลเดือนตอไปไดอําเภอจะไมสามารถบันทึกเดือนตอไปได (ปุมดังกลาวจะ

ปรากฏในกรณีที่ขอมูลทุกรายการของอําเภอผานความเห็นชอบเทานั้น)

อยาลืมกดคลิ๊ก ปุมบันทกึขอมูลเดือนตอไปไดนองๆๆ ที่อําเภอ บันทึก
เดือนตอไปไมไดนะจะ…..



แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน
1. การรายงานขอมูลภาวะการผลิตพืช (เกษตรตําบล)

- ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. การบันทึกขอมูลสงจังหวัด (เจาหนาที่บันทึกขอมูลอําเภอ)

- ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3. ตรวจสอบ กลั่นกรองขอมูลสงกรมสงเสริมการเกษตร  (ฝายยุทธศาสตรฯ สํานักงานเกษตรจังหวัด)

- ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4.ศูนยสารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพรอมเผยแพร

- ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป



เจาหนาที่ผูประสานงานสวนกลางเจาหนาที่ผูประสานงานสวนกลาง
นางออมทรัพย  ไวยากรณวิลาศ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล

โทร 0-2940-5721
นายพรชัย   ทุราช นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ

โทร  08-2656-8584
นายวิเชียร  สุดสม นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ

โทร 08-9442-6212
นางมณฑาทิพย  ชีไธสง นักสถิติ โทร 08-6886-3539
นางสาวพวงทิพย  บุญชวย นักสิถิติ โทร 08-9996-3137


