
ลําดับ

ที่ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 สํารวจด้วยตัวอย่าง : มะพร้าว ปี 2561 รายงานผล 31 ต.ค. 61

2 Crop Cutting : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 (ต้นฝน)
3 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2561/62
4 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ยางพารา ปี 2561 รายงานผล 28 ก.พ.62

5 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ปาล์มน้ํามัน ปี 2561 รายงานผล 28 ก.พ.61

6 Crop cutting : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปี 2561/62 (ปลายฝน)

7 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ข้าวนาปี (เก็บเกี่ยว) ปี 2561/62_ภาคอื่นๆ

8 สํารวจด้วยตัวอย่าง : กาแฟ ปี 2562 รายงานผล 31 มี.ค.62

9 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ข้าวนาปี (เก็บเกี่ยว) ปี 2561/62_ภาคใต้

10 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2561/62

11 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  มันสําปะหลังโรงงาน ปี 2562

12 สํารวจด้วยตัวอย่าง : เงาะ/ มังคุด/ ทุเรียน/ลองกอง ปี 2562_ตะวันออก รายงานผล 10 เม.ย.62

13 ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปี 2561/62

14 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ถั่วเหลือง รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2561/62

15 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ลิ้นจี่ ปี 2562_ภาคเหนือ (สศท.1-2) รายงานผล 10 พ.ค. 62

16 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ลิ้นจี่ ปี 2562_ภาคอื่นๆ รายงานผล 30 มิ.ย. 62

17 Crop Cutting :  มันสําปะหลัง ปี 2562

18 สํารวจด้วยตัวอย่าง ข้าวนาปรัง 2562_ ภาคอื่นๆ

19 Crop Cutting : ข้าวนาปรัง   ปี 2562_ ภาคอื่นๆ 

20 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ลําไย ปี 2562_ภาคเหนือ (สศท.1-2) รายงานผล 20 มิ.ย.62

21 สํารวจด้วยตัวอย่าง : เงาะ/ มังคุด/ ทุเรียน/ ลองกอง ปี 2562_ภาคใต้ รายงานผล 15 ก.ค.62

22 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ลําไย ปี 2562_ภาคอื่นๆ รายงานผล 31 ก.ค.62

23 สํารวจด้วยตัวอย่าง : เงาะ/ มังคุด/ ทุเรียน/ ลองกอง ปี 2562_ภาคอื่นๆ รายงานผล 15 ส.ค.62

24 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  สับปะรดโรงงาน ปี 2562 รายงานผลประมาณ 30 ธ.ค.62

25 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคนม โคเนื้อ ปี 2562 รายงานผล 15 ม.ค. 63

26 สํารวจด้วยตัวอย่าง ข้าวนาปรัง ปี 2562_ภาคใต้

27 สํารวจต้นทุนปศุสัตว์ : น้ํานมดิบ ปี 2562 รายงานผล 15 พ.ย.62

28 สํารวจต้นทุนประมง :  ปลานิล ปี 2562 รายงานผล 15 ม.ค.63

29 สํารวจด้วยตัวอย่าง : มะพร้าว ปี 2562 รายงานผล 31 ต.ค.62

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บและรายงานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

กิจกรรม
2562

หมายเหตุ
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ลําดับ

ที่ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กิจกรรม

2562
หมายเหตุ

2561

30 Crop Cutting : ข้าวนาปรัง ปี 2562_ ภาคใต้

31 สํารวจด้วยตัวอย่าง : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2562/63     รายงานผล 15 ม.ค.63

32 Crop Cutting : ข้าวโพดรุ่น1 ปีเพาะปลูก 2562/63 (ต้นฝน)

33 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ปาล์มน้ํามัน ปี 2562 รายงานผล 31 มี.ค.63

34 สํารวจด้วยตัวอย่าง :  ยางพารา ปี 2562 รายงานผล 31 มี.ค.63

35 การสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : ข้าวนาปรัง ปี 2562

36 การสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : มันสําปะหลัง ปี 2562

37 การสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2562/63

38 การสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : ปาล์มน้ํามัน ปี 2562

39 การสํารวจเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : ยางพารา ปี 2562

40 วางบัญชีฟาร์ม ปาล์มน้ํามัน 2562 ส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนแรกไตรมาสถัดไป

41 วางบัญชีฟาร์ม ยางพารา 2562 ส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนแรกไตรมาสถัดไป

42 สํารวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตร (RRA) ทุกวันที่ 5 ของเดือน

43 สํารวจผลผลิตปาล์มน้ํามันรายเดือน (นับทะลายปาล์ม) ทุกวันที่ 20 ของเดือน

44 รายงานราคารายวัน : สินค้าเกษตรที่สําคัญ ทุกวันก่อน 10.00 น.

45 รายงานราคารายสัปดาห์ : ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (ข้อมูลผู้บริหาร) ทุกวันจันทร์

46 รายงานราคารายสัปดาห์ : ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา  ทุกวันอังคาร

47 สํารวจอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืชโดย สศท. รายงานวันที่ 30 พ.ย./ก.พ./พ.ค. และส.ค.

48 รายงานราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์สําหรับจัดทําต้นทุนปศุสัตว์ และประมง อ้างอิงข้อมูลวันที่ 10 รายงานข้อมูล

(สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ โคนม โคขุน กุ้งขาว และปลานิล) ทุกวันที่ 20 ของเดือน

49 การบันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช ลงในระบบฐานข้อมูล ภายในวันที่ 15 ของเดือนแรกไตรมาสถัดไป

50 สํารวจปริมาณน้ํานมดิบจากสถาบันโคนม/องค์กรที่รวบรวม ปี 2561 และ 2562 รายงานภายในวันที่ 20 ยกเว้น สศท.5

51 จัดทําข้อมูลโดย สศท. :  หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง ปี 2562 รายงานผล 31 มี.ค.62

52 จัดทําข้อมูลโดย สศท. :  พริกไทย ปี 2562 รายงานผล 30 เม.ย. 62

53 ประมวลผล วิเคราะห์ผล และจัดทําต้นทุนการผลิตพืช ภายในวันที่ 10 ของเดือนแรกไตรมาสถัดไป

54 อบรม ชี้แจงระเบียบวิธีการสํารวจ การจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลการเกษตร 

55 อบรม จัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต

56 อบรม หลักสูตรการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

                             เตรียมงานวิชาการ(จัดทํากรอบตัวอย่าง คู่มือ แบบสอบถาม ฯลฯ) สํารวจ โดย สศท. วันที่ ศสส.ส่งบัญชีตัวอย่างให้ สศท.

                             ประชุมชี้แจง/ฝึกอบรม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ( 2 สัปดาห์ก่อนการปฏิบัติงานภาคสนาม

                             ปฏิบัติงานภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม  โดย ศสส. เฉพาะ สพร. 1 สัปดาห์ก่อนงานสนาม)

                              บรรณาธิกรณ์และบันทึกข้อมูล � วันที่ สศท.จัดส่งกรอบตัวอย่าง วันที่รายงาน ณ 19 ตุลาคม 2561
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