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คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบ ารุงทาง 
 

กรมทางหลวง มุงมั่นและใหความสําคัญในดานงานบํารุงทาง โดยสํานักบริหารบํารุงทาง เปนหนวยงาน 
หลักที่มีหนาที่ในงานดําเนินการกอสราง ควบคุม บูรณะ และบํารุงรักษาทางในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง 
ซึ่งมีมากกกวา 60,000 กิโลเมตร กรมทางหลวงจึงไดนําระบบบริหารงานบํารุงทางมาใชงาน ครั้งแรกในป พ.ศ. 
2530 และไดพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบํารุงทางในป พ.ศ. 2552 เพื่อใชในการวิเคราะห์ หาแผนการซอม
บํารุงรักษาทางที่เหมาะสมตอสภาพความเสียหายและลักษณะการใชงานสายทาง  

แตในปจจุบัน ทางกรมทางหลวงไดมีการการปรับปรุงและสอบเทียบ (Calibrate) สมการตางๆ  
ในแบบจําลองของโปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง รวมถึงวิธีการซอมบํารุงของกรมทางหลวงมีการพัฒนาใหมี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึนตามเทคโนโลยีดานการทางที่พัฒนาข้ึน จึงควรนําขอมูลที่มีอย ูมาเพิ่มเติมและ 
พัฒนาตอยอดระบบโปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) นอกเหนือจากนั้นเนื่องจากโปรแกรมบริหารงาน 
บํารุงทาง (TPMS) ไดถูกพัฒนาข้ึนมาเปนเวลานาน จึงมีขอกําจัด เชน โปรแกรม TPMS ไมสามารถเช่ือมโยง 
ข้อมูลเขากับระบบฐานขอมูลสภาพทางของกรมทางหลวงอยางสมบรูณ การใชงานโปรแกรม TPMS ตองติดตั้ง 
โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกโปรแกรมฯ จึงควรมีการปรับปรุง 
รูปแบบ เงื่อนไขในการวิเคราะห วิธีการซอมบํารุง รูปแบบการนําเสนอผลการวิเคราะห ตลอดจนปรับปรุง 
โปรแกรมใหสอดคลองกับความตองการของผ ูใชงาน และรูปแบบรายงานใหสอดคลองกับสภาพการทํางาน  
ในปจจุบันของกรมทางหลวง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน และแบบจ าลองต่างๆ ในโปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 

ข้อมูลแบบจําลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS ประกอบไปด้วยแบบจําลองที่ใช้ในการวิเคราะห์

จัดสรรงบประมาณบํารุงทาง ได้แก่ แบบจําลองการเสื่อมสภาพของสายทาง ( Deterioration Model) 

แบบจําลองผลกระทบจากการซ่อมบํารุง (Road Work Effect Model) แบบจําลองผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง 

(Road User Effect Model) แบบจําลองทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Model) 

และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร ์(Economic Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมบํารงุและ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการซ่อมบํารุง ซึ่งแบบจําลองทั้งหมดที่กลา่วมานั้นมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงตอ่กนั 

ดังรูปที่ 1   



 คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบ ารุงทาง  
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 

 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1 ความเช่ือมโยงของแบบจําลองต่างๆ ในการวิเคราะห์งบประมาณบํารุงทาง 

  

การวิเคราะห ์

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

แบบจ าลอง 
สภาพความเสียหาย 

แบบจ าลอง 

ผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง 

แบบจ าลองผลกระทบ 

จากมาตรฐานการซอ่ม 

เร่ิมต้น 
ข้อมูลตัวแทนยานพาหนะ, ปริมาณการจราจร, 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะ, เรขาคณิต

ของสายทาง, คุณลักษณะของผิวทาง, ต้นทุน

ต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายตา่งๆ 

การเพ่ิมขึ้นของค่า IRI ในอนาคต  

 

ลักษณะทางเรขาคณติของสายทาง, สภาพ

ความขรุขระของสายทาง, ความเร็วการจราจร, 

ต้นทุนต่อหน่วย ของค่าใช้จ่าย 

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง, ค่าน้ํามันหล่อลื่น,  

ค่ายางพาหนะ, ค่าบํารุงรักษา,  

ค่าการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

 

ค่าตั้งต้นของสภาพความเสียหาย ได้แก่  

รอยแตกร้าว, ผิวทางหลุดร่อน, หลุมบ่อ  

ร่องล้อ, สภาพความขรุขระ, ค้นทุนต่อหน่วย

ของการซ่อมบํารุง  

 

วิธีการซ่อมบํารุง, ปริมาณงานซ่อม, ค่าใช้จ่าย

ในการซ่อม, สภาพผิวทางหลังการซ่อม  

 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง, ต้นทุนค่าซ่อม

บํารุง, ต้นทุนต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายต่างๆ, 

อัตราส่วนลด (Discount Rate) 

ดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ เช่น B/C 

แผนการซ่อมบํารุงงานทางและ

งบประมาณ 

ข้อมูลนําเข้า แบบจําลอง ผลลัพธ์ 

อัตราการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของยานพาหนะ 

เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง, ยาง ฯลฯ และ ความเร็ว

ของยานพาหนะ 

แบบจ าลองทางด้าน 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณควันพิษต่างๆ,  

การใช้พลังงาน 

ชนิดของผิวทาง, ค่าความแข็งแรงของสายทาง, 

อายุสายทาง, สภาพความเสียหายต่างๆ  
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1. แบบจ าลองการเสื่อมสภาพความขรุขระของผิวทาง 

 แบบจําลองทํานายการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทางลาดยาง ใช้ค่าดัชนีความขรุขระสากล ( IRI)  

เป็นดัชนีช้ีวัดสภาพความขรุขระผิวทาง โดยในแบบจําลองต้นแบบของ HDM-4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ

ขรุขระผิวทาง ได้แก่ ความแข็งแรงโครงสร้างทาง ปริมาณจราจร ความเสียหายผิวทาง และสภาพแวดล้อม  

ซึ่งได้ปรับแก้แบบจําลองให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่าย โดยไม่นําตัวแปรปริมาณความเสียหายผิวทาง (รอยแตกร้าว  

ร่องล้อ หลุมบ่อ) ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความขรุขระผิวทาง มาร่วมในสมการทํานายการเสื่อมสภาพ

ความขรุขระผิวทาง แต่ใช้อายุการใช้งานของผิวทางเป็นตัวแทนผลกระทบของความเสยีหายผวิทางที่มตี่อความ

ขรุขระผิวทาง 

2. แบบจ าลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมบ ารุง (Work Effect Model) 

แบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อม เป็นการศึกษาถึงสภาพสายทางแอสฟัลต์หลังการซ่อม

บํารุง ซึ่งวิธีการซ่อมบํารุงต่างกันจะส่งผลให้สภาพสายทางหลังการซ่อมมีความแตกต่างกัน สําหรับแบบจําลอง

ผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมนี้ได้พัฒนาข้ึน เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์แผนงบประมาณการ

ซ่อมบํารุงทาง โดยมีความสัมพันธ์กับแบบจําลองการเสื่อมสภาพของสายทาง (Deterioration Model) และ

แบบจําลองผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง (Road User Effect Model)  

3. แบบจ าลองผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง (Road User Effect Model) 

สําหรับการวิเคราะห์เพื่อหาค่าใช้จ่ายที่กระทบต่อผู้ใช้ทางนั้น ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางจะ

พิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวแทนยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ โดยการเลือกยี่ห้อและรุ่นของตัวแทนยานพาหนะแต่ละ

ประเภท โดยคัดเลือกจากสถิติการจดทะเบียนของกรมขนส่งทางบก เพื่อใช้สําหรับกําหนดราคาตัวแทน

ยานพาหนะในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง ตัวอย่างตัวแทนยานพาหนะ 

โดยแบบจําลองเริ่มจากการวิเคราะห์ความเร็วที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจร โดยพิจารณา

ร่วมกับความกว้างของผิวทาง ซึ่งความเร็วในการขับข่ีจะแปรผกผันกับปริมาณการจราจรและจะแปรผันตาม

ความกว้างของผิวทาง เมื่อสามารถคํานวณค่าความเร็วนี้ได้ ลําดับถัดมาจะนําความเร็วนี้ไปใช้ในการคํานวณ

อัตราการสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ใช้ทาง ซึ่งได้แก่ ค่าพลังงานเช้ือเพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น ค่าซ่อม

บํารุงรักษา ค่าเสื่อม และค่าเวลาในการเดินทาง ในลําดับสุดท้ายจะเป็นการรวมค่าใช่จ่ายในส่วนต่างๆ  

เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไป ข้ันตอนการคํานวณดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ข้ันตอนการคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง 

 

4. แบบจ าลองผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Model) 

การพัฒนาแบบจําลองทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการนี้ ได้อ้างอิงแบบจําลองในระบบ 

HDM-4 โดยปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งต้องสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ประกอบด้วยแบบจําลอง 2 ส่วน ได้แก่ Energy Model และ Emission Model ผลลัพธ์ของแบบจําลอง 

ทั้งสองจะแสดงให้เห็นผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปของค่าความแตกต่างของปริมาณพลังงาน 

ที่ใช้ ที่เกิดจากการเลือกใช้ทางเลือกในการซ่อมบํารุงแนวทางต่างๆ 
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การท างานของระบบบริหารงานบ ารงุทาง (TPMS) 
 

 
รูปที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ 

 

 ระบบ TPMS จะทําการเช่ือมต่อข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ระบบสารสนเทศ

โครงข่ายทางหลวง (RoadNet), ระบบฐานข้อมูลงานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพทาง (MIIS), ระบบข้อมูล

ทะเบียนทางหลวง (HRIS) โดยทําการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบ TPMS เพื่อง่ายในการดึง

ข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการเช่ือมต่อดังนี้ 

1. สร้างตารางเพื่อเก็บข้อมูลในระบบ RoadNet 

2. ใช้ข้อมูลสายทางของระบบ HRIS ซึ่งเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล RoadNet อยู่แล้วด้วยวิธี replication  

เป็นข้อมูลตั้งต้น เช่น หมายเลขสายทาง, กม. เป็นต้น 

3. ดึงข้อมูล AADT ปีล่าสุดจากฐานข้อมูล TIMS ซึ่งเช่ือมต่อมาด้วยวิธี replication 

4. ดึงข้อมูลปีที่ซ่อมล่าสุด จากระบบ Plannet ผ่านทาง Web Service 

5. เมื่อเติมข้อมูลระดับตอนควบคุมครบแล้ว จะตัดสายทางเป็นช่วงละ 1 กม. 

6. นําข้อมูลสายทางของระบบ RoadNet มาเติมเต็มให้ครบถ้วน เช่น ผิวทาง, ความกว้างสายทาง เป็น

ต้น 

7. นําข้อมูลสํารวจล่าสุดของระบบ RoadNet เช่น IRI, Rutting เป็นต้น 

8. ดึงข้อมูลสํารวจจากฐานข้อมูล MIIS ซึ่งเช่ือมมาด้วยวิธี replication เช่น IRI, SNC เป็นต้น  

   โดยค่าที่ซ้ํากับ RoadNet จะใช้เฉพาะข้อมูลที่ใหม่กว่า 
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การใช้งานระบบบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 
 

การปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) ได้คํานึงถึงการใช้งานตามที่ได้รวบรวมความ

ต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบันของกรมทางหลวง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบ 

 เมื่อเปิดเว็บไซต์ tpms.doh.go.th ครั้งแรกจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน โดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน
เดียวกับระบบ RoadNet II 

ตารางที่ 1 สิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งาน 
วิเคราะห์ 

งบประมาณราย
พ้ืนท่ี 

วิเคราะห์

งบประมาณ 

ท้ังประเทศ 

แก้ไข 

การตั้งค่า 

ส่วนพ้ืนท่ี 

แก้ไข 

การตั้งค่า 

ระบบ 

เพ่ิมเติม

ผู้ใช้งาน 

ผู้บริหาร / / - - - 

เจ้าหน้าที่

ส่วนกลาง 
/ / / / - 

เจ้าหน้าท้องที ่ / - / - - 

ผู้ดูแลระบบ / / / / / 
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รูปที่ 4 หน้าจอลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 

 

2. หน้าหลัก 

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. เมนูหลักได้แก่ หน้าหลกั, ตั้งค่า และออกจากระบบ 

2. ปุ่มสัง่วิเคราะห ์

3. รายการงานบํารุงรกัษาที่เคยวิเคราะห์ และช่องค้นหางาน 

4. สถานการณ์ทํางานประกอบด้วย 

• กําลังดงึข้อมลู – แสดงหลังจากเริ่มสั่งวิเคราะห์ข้อมูล 

• กําลังวิเคราะห์ – แสดงขณะระบบกําลังทํางาน 

• เสรจ็ – แสดงเมื่อระบบวิเคราะห์งานเสร็จ สามารถกดที่แถวรายการเพื่อดูผล 

• พบปญัหา – เกิดข้อผิดพลาดในการทํางาน 
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รูปที่ 5 หน้าจอหลัก 

 

3. การบ ารุงรกัษาเชิงกลยุทธ ์

เมื่อกดปุ่ม “บํารุงรักษาเชิงกลยทุธ์” จากหน้าหลัก จะแสดงหน้าเลือกสายทาง ซึง่มีการใช้งานดังนี ้
1. กําหนดเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ เลน หน่วยงาน IRI AADT และอายุสายทาง 

2. เลือกให้จัดกลุม่อัตโนมัติ หรือกําหนดความยาวเอง 

3. ค้นหาสายทางตามเงื่อนไข 

4. ระบบจะแสดงรายการสายทาง โดยสามารถเพิ่มตัวกรอง หรอืเลือกเฉพาะบางแถวได้ 

5. Export สายทางเป็นไฟล์ CSV เพื่อเปิดด้วยโปรแกรมอื่น 

• สามารถใช้ Microsoft Excel ในการเปิดไฟล์ CSV โดยเมื่อบนัทึกการแก้ไขตอ้งเลอืก

ประเภทไฟลเ์ป็น CSV เท่านั้นถึงจะ Import ได ้

• การ Import จะเปลี่ยนรายการสายทางทั้งหมดใหเ้ป็นข้อมูลในไฟล์ CSV ดังนั้นหาก

ไม่ต้องการสายทางใดให้ลบบรรทัดนั้นออกก่อน Import 

6. กดปุ่มถัดไปเพื่อไปยังหน้ากําหนดงบประมาณ 

**เนื่องจากการวิเคราะห์แบบบํารุงรักษาเชิงกลยุทธ์จะเป็นต้องอาศัยแบบจําลองการเสื่อมสภาพ

ของผิวทางจึงเป็นผลให้สามารถวิเคราะห์ได้แต่เฉพาะในผิวทางลาดยางเท่านั้น 

 

 

① 
② 

③ 

④ 
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รูปที่ 6 หน้าจอคัดกรองสายทาง 

 

- ข้ันตอนที่หน้ากําหนดงบประมาณ 

1. เลือกเงือ่นไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จํากัดงบประมาณ จํากดังบประมาณ และ IRI เป้าหมาย 

2. กําหนดเป้าหมาย ซึง่จะแตกต่างกันตามเงื่อนไขทีเ่ลอืก 

3. กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย ในแต่ละแผน 

• สามารถลบแผน ด้วยปุ่มถังขยะ 

• จํานวนปีที่คํานวณจะถูกเลือกตามค่าที่กรอกไว้ 

• สําหรับเงื่อนไขไม่จํากัดงบประมาณ จะมีตัวเลือกระยะเวลาแทน 

4. ระบสุ่วนลด หรือใช้ค่าเริม่ต้น (0%) 

5. เริ่มการวิเคราะห์ หรือใช้ตัวเลอืกเริ่มการวิเคราะห์แบบเทียบเท่า 

• ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิรฟ์เวอร์แล้ว 

 

 

② ③ 

④ 

⑤ 

① 

⑥ 



 คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบ ารุงทาง  
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 

 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 11 - 

 

รูปที่ 7 หน้ากําหนดงบประมาณ 

 

 

รูปที่ 8 หน้ากําหนดงบประมาณด้วยเงื่อนไข IRI เป้าหมาย 

1 

2 

3 

4 

5 
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รูปที่ 9 หน้ากําหนดงบประมาณด้วยเงื่อนไขไมจ่ํากัดงบประมาณ 

 

- เมื่อช่องแสดงสถานะการวิเคราะห์เปลี่ยนสถานะเป็นเสรจ็ จะแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี ้

1. เงื่อนไขทีส่ั่งไว้ 

2. ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ 

3. ผลการวิเคราะห์ ในรปูแบบกราฟ และตาราง 

4. เมนูออกรายงาน 

5. ปุ่มแก้ไขเงือ่นไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงือ่นไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการ

วิเคราะห ์
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รูปที่ 10 หน้าจอสรุปผลการวิเคราะห ์

 

รูปที่ 11 เมนรูายงาน เลือกรายงาน และประเภทไฟล์ เพื่อออกรายงาน 

1 

2 

3 

4 5 
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รูปที่ 12 ตัวอย่างรายงาน 

 

 

รูปที่ 13 เมนรูายงาน เลือกรายงาน Dynamic Report 
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รูปที่ 14 ตัวอย่างรายงาน Dynamic Report 

 

4.  การบ ารุงรกัษาประจ าป ี

เมื่อกดปุ่ม “บํารุงรักษาประจําปี” จากหน้าหลกั จะแสดงหน้าเลือกสายทาง ซึ่งมกีารใช้งานดังนี ้
1. กําหนดเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ ชนิดผิวทาง เลน หน่วยงาน IRI AADT และอายุสายทาง 

2. เลือกให้จัดกลุม่อัตโนมัติ หรือกําหนดความยาวเอง 

3. ค้นหาสายทางตามเงื่อนไข 

4. ระบบจะแสดงรายการสายทาง โดยสามารถเพิม่ตัวกรอง หรอืเลือกเฉพาะบางแถวได้ 

5. Export สายทางเป็นไฟล์ CSV เพื่อเปิดด้วยโปรแกรมอื่น 

• สามารถใช้ Microsoft Excel ในการเปิดไฟล์ CSV โดยเมื่อบันทึกการแก้ไขต้อง

เลือกประเภทไฟล์เป็น CSV เท่านั้นถึงจะ Import ได ้

• การ Import จะเปลี่ยนรายการสายทางทั้งหมดใหเ้ป็นข้อมูลในไฟล์ CSV ดังนั้นหาก

ไม่ต้องการสายทางใดให้ลบบรรทัดนั้นออกก่อน Import 

6. กดปุ่มถัดไปเพื่อไปยังหน้ากําหนดงบประมาณ 
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รูปที่ 15 หน้าจอคัดกรองสายทาง 
 

- ข้ันตอนที่หน้ากําหนดงบประมาณ 

1. เลือกเงือ่นไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จํากัดงบประมาณ จํากดังบประมาณรวม จํากัด
งบประมาณตามหน่วยงาน จํากัดงบประมาณตามวิธีซ่อม และ IRI เป้าหมาย 

2. กําหนดเป้าหมาย ซึง่จะแตกต่างกันตามเงื่อนไขทีเ่ลอืก 
3. กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย 

• ระบบจะแสดงผลรวมของงบประมาณทั้งหมดทีก่รอก 
4. เริ่มการวิเคราะห ์

• ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิรฟ์เวอร์แล้ว 

 

รูปที่ 16 หน้ากําหนดเงือ่นไขการวิเคราะห ์
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รูปที่ 17 หน้ากําหนดงบประมาณด้วยเงื่อนไขจํากัดงบประมาณตามหน่วยงาน 

 

  

รูปที่ 18 หน้ากําหนดงบประมาณด้วยเงื่อนไขจํากัดงบประมาณตามวิธีซ่อม 
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รูปที่ 19 หน้ากําหนดงบประมาณด้วยเงื่อนไข IRI เป้าหมาย 

 

 

รูปที่ 20 หน้ากําหนดงบประมาณด้วยเงื่อนไขไม่จํากัดงบประมาณ 
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- เมื่อสถานะการวิเคราะห์เปลี่ยนสถานะเป็นเสรจ็ จะแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. เงื่อนไขทีส่ั่งไว้ 

2. ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ 

3. ผลการวิเคราะห์ ในรปูแบบกราฟ และตาราง 

4. เมนูออกรายงาน 

5. ปุ่มแก้ไขเงือ่นไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงือ่นไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์ 

 

รูปที่ 21 หน้าสรุปผลการวิเคราะห ์ 

 

 

รูปที่ 22 เมนรูายงาน เลือกรายงาน และประเภทไฟล์ เพื่อออกรายงาน 
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รูปที่ 23 เมนรูายงาน เลือกรายงาน Dynamic Report 

 

 

รูปที่ 24 ตัวอย่างรายงาน Dynamic Report 

 

  



 คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบ ารุงทาง  
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 
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5.  ตั้งค่า – ค่าใช้จ่ายการซ่อม 

เลือกระดบัของหน่วยงาน และประเภทการซ่อม เพื่อแก้ไขค่าซ่อมของมาตรฐานต่างๆ 

 

รูปที่ 25 หน้าจอตั้งค่าค่าใช้จ่ายการซ่อม 

 

 


