แผนการปฎิบัตงิ านสารวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบารุง ประจาปี 2560
ปี งบประมาณ ก่อน
ประเภทงาน

กิจกรรม

ก.ค.

ส.ค.

ปี งบประมาณ ปัจจุบัน
ก.ย.

ไตรมาส 4

โครงข่ ายทาง
การจัดทาแผนที่

ต.ค.

พ.ย..

ธ.ค.

ไตรมาส 1

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 2

ปี งบประมาณ ถัดไป
พ.ค.
ไตรมาส 3

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
ไตรมาส 4

สทช. ขทช. บทช. 1มิ.ย.-31ก.ค.

สทช. ขทช. บทช.1มิ.ย.-31ก.ค.

สทช. ขทช. บทช. 1มิ.ย.-31ก.ค.

สทช. ขทช. บทช.1มิ.ย.-31 ก.ค.

งานบริ หารโครงข่ ายทาง ตรวจสอบติดตามข้ อมูลโครงข่ ายทาง

หมายเหตุ

สารวจเก็บข ้อมูล IRI
สบร. และ สทช. 1- 18

สารวจเก็บข ้อมูล
PCU และ BMB
สทช. 1- 18

ขทช. บทช. 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.

ขทช. บทช. 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.

บันทึกข ้อมูล
ขทช.,บทช. สทช.1-18
และ สบร.

1 - 30 พ.ย. 59

2.2.1 รถคันที่ 1 สบร. รับผิดชอบ
1 ธ.ค.59 - 30 มิ.ย.60

สารวจ 7 สานัก พื้นที่ สทช.1-3, สทช.7,สทช.13,สทช.15 และสทช.16
2.2.2 รถคันที่ 2 สบร. รับผิดชอบ

1 ธ.ค.59 - 30 มิ.ย.60

สารวจ 6 สานัก พื้นที่ สทช.4,สทช.8 - 11,สทช.14 และ สทช.18
2.2.3 รถคันที่ 3 สทช.5 รับผิดชอบ
สารวจ 1 สานัก พื้นที่ สทช.5

1 ม.ค. - 31 มี.ค.

2.2.4 รถคันที่ 4 สทช.6 รับผิดชอบ

1 ม.ค. - 31 มี.ค.

สารวจ 1 สานัก พื้นที่ สทช.6
2.2.5 รถคันที่ 5 สทช. 12 รับผิดชอบ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

สารวจ 1 สานัก พื้นที่ สทช.12

งานระบบบริหารงาน
2.2.6 รถคันที่ 6 สทช. 17 รับผิดชอบ
บารุ ง
สารวจ 1 สานัก พื้นที่ สทช.17
2.3 บันทึกข้ อมูล IRI

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

สบร. 1 ก.พ.-31 ก.ค.

สทช. 1 พ.ย.- 31 ก.ค.
สทช. 1-31 ส.ค.
สทช. 1 พ.ย.- 31 ก.ค.

สทช. 1-31ส.ค.

สทช. 1 พ.ย.59 - 31 ก.ค.60
สทช. 1 ธ.ค.59 - 31 ก.ค.60

สทช. 1-31 ส.ค.

สบร.,สทช. 1 พ.ย.59 - 31 ก.ค.60
สทช. 1 ธ.ค.59 - 31 ก.ค.60

ขทช. , บทช. 1มิ.ย.- 31 ก.ค.

สทช. 1-31ส.ค.
ขทช. , บทช. 1มิ.ย.- 31 ก.ค.
ขทช. , บทช. 1ก.ค.-31 ส.ค.

ขทช. , บทช. 1ก.ค.-31 ส.ค.

3. ระบบ FMS
ขทช. , บทช. เวลาประสบเหตุอท
ุ กภัย

งานปรับปรุ งพัฒนา
ระบบบริหารงานบารุ ง

ธ.ค.

สารวจเก็บข ้อมูล RCI
ขทช., บทช.

2. ระบบ PMMS
2.1 Calibrate รถ Rosy
2.2 สารวจข้ อมูล IRI

2.6 สารวจและบันทึกข้ อมูล RCI.

พ.ย.
ไตรมาส 1

บทช. ขทช. สทช. สบร.

1.ระบบ CRD
1.1 บันทึกข้อมูล

2.5 สารวจและบันทึกข้ อมูลค่าการแอ่นตัวของถนน

ต.ค.

สบร. 1ก.ค.-31ส.ค.

สบร. 1ก.ค.-31ส.ค.

การลงทะเบียนเป็ นทางหลวงชนบท

2.4 สารวจและบันทึกข้ อมูล PCU.

ก.ย.

สบร.

สรุปแผนการปฎิบตั งิ านสารวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบารุง ประจาปี 2560
ประเภทงาน
งานบริหาร
โครงข่ายทาง

งานระบบบริหาร
งานบารุง

กิจกรรม
- โครงข่ายทาง
- จัดทาแผนที่
- ตรวจสอบติดตามข้อมูลโครงข่าย
- การลงทะเบียนทางหลวงชนบท
1. ระบบ CRD
- บันทึกข้อมูล
2.ระบบ PMMS.
2.1 Calibrate รถ Rosy
2.2 สารวจข้อมูล IRI
2.3 บันทึกข้อมูล IRI
2.4 สารวจข้อมูล PCU.
2.5 บันทึกข้อมูล PCU.
2.6 สารวจข้อมูลค่าการแอนตัวถนน
2.7 บันทึกข้อมูลค่าการแอนตัวถนน
2.8 สารวจข้อมูล RCI.
2.9 บันทึกข้อมูล RCI.
3. ระบบ FMS.

งานปรับปรุง
พัฒนาระบบ
บริหารงานบารุง

หน่วยดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รวม (วัน)

สทช. ขทช. บทช.
สทช. ขทช. บทช.
สบร.
สบร.

1 มิ.ย.
1 มิ.ย.
1 ก.ค.
1 ต.ค.

31 ก.ค.
31 ก.ค.
31 ส.ค.
30 ก.ย.

61
61
62
365

บทช.,ขทช.

1 พ.ย.

31 ธ.ค.

61

สบร.สทช.
สบร.,สทช.
สบร.
สทช.
สทช.
สบร.,สทช.
สบร.,สทช.
ขทช.,บทช.
ขทช.,บทช.
ขทช.,บทช.

1 พ.ย.
1 ธ.ค.
1 ม.ค.
1 พ.ย.
1 ธ.ค.
1 พ.ย.
1 ธ.ค.
1 มิ.ย.
1 มิ.ย.

สบร.

30 พ.ย.
30
30 มิ.ย.
212
31 ก.ค.
212
31 ก.ค.
273
31 ส.ค.
273
31 ก.ค.
273
31 ส.ค.
273
31 ก.ค.
61
31 ส.ค.
92
เวลาประสบเหตุอุทกภัย

หมายเหตุ

- ต้องปรับปรุงผิวจราจรในระบบ CRD ให้เรียบร้อย
ก่อนการบันทึกข้อมูลสารวจในระบบ PMMS
- สบร.และ สทช.1 - 18
- สบร.สารวจ สทช. 1 - 4, 7 - 11, 13 - 16 และ 18
- สบร.เป็นผู้บนั ทึกข้อมูล IRI. ทั้งหมด
- สทช.1 - 18
- สทช.1 - 18
- สทช.1 - 18
- สทช.1 - 18
- สทช.1 - 18
- สทช.1 - 18

