ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม
เรื่อง แผนปฏิบัติการดูแลบารุงรักษาประจาปี และการตรวจสอบ การควบคุม ครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
.....................................................................................................................
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13
การบริหารพัสดุ มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 3 ข้อ 212 ให้ห น่วยงานของรัฐจัดให้ มี
ผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทา
แผนการซ่ อ มบ ารุ ง ที่ เ หมาะสมและระยะเวลาในการซ่ อ มบ ารุ ง ด้ ว ย ในกรณี ที่ พั ส ดุ เ กิ ด ความช ารุ ด
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด ฉิ ม ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาประจ าปี
และการตรวจสอบ การควบคุม ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
วิทยา แสนทวีสุข
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม

รายการ
1.อาคาร
2.อาคารเพือ่ ประโยชน์อื่น

3. สิ่งก่อสร้าง
4. สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน

5. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
6. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7. ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
9. ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
10. ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
11. ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
12. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
13. ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
14. ครุภณ
ั ฑ์อื่น
15. ครุภณ
ั ฑ์สนาม
16. ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

กิจกรรมที่ทา
1.ตรวจซ่อมบารุง
- ตรวจเช็ครอยร้าว ส่วนที่ชารุด
ของหลังคาและตัวอาคาร
- ห้องน้า ห้องส้วม
- จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม
-กรณีไม่สามารถดาเนินการซ่อมเองได้
ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ
2.บารุงรักษาทาความสะอาด
- ทาความสะอาดประจาวัน ปัด กวาด เช็ดถูพนื้ ที่
กาหนดรวมทั้งการทาความสะอาดห้องน้า
- ทาความสะอาดประจาเดือน ดูดฝุ่น เช็ดกระจก
ปัดหยากใย
- ตรวจเช็คปลวก
1.ตรวจซ่อมบารุง
- ตรวจเช็ครอยร้าว ส่วนที่ชารุด
ของรั้ว ประตู ลานคอนกรีต ถนน ฯลฯ
- จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม
-กรณีไม่สามารถดาเนินการซ่อมเองได้
ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ
แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง
1.กรณีดาเนินการได้เอง จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
ดาเนินการ ซ่อมแซม
2.กรณีไม่สามารถดาเนินการซ่อมเองได้
ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ

ความถี่

แผนปฏิบตั กิ ารดูแลบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ ประจาปี 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลลัพธ์/ตัวชี้วดั
บันทึกการซ่อม/
ปรับปรุงแก้ไขพัสดุ (พ.ด.1)

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

1 ปี/ครั้ง
1 ปี/ครั้ง
ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

ทุกวันทาการ

ใบรายงานการปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด

ทุกเดือน
ทุกเดือน

ใบรายงานการปฏิบตั ิงาน
ใบรายงานการปฏิบตั ิงาน
บันทึกการซ่อม/
ปรับปรุงแก้ไขพัสดุ (พ.ด.1)

สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง

ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

หมายเหตุ

-217. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- เครื่องปรับอากาศ

แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง
1.กรณีดาเนินการได้เอง จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
ดาเนินการ ซ่อมแซม
2.กรณีไม่สามารถดาเนินการซ่อมเองได้
ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ
3. จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ

1 ครั้ง / ปี

1.ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน

ทุกครั้งที่ใช้งาน

2. เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะทาง

3.เปลี่ยนยางรถยนต์ตามระยะทางที่กาหนด /
ยางเสื่อมสภาพ
4. เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์

เช็คระยะทุก
10,000 กม./
หรือ 6 เดือน
ทุก 10,000 กม.
หรือ 3 ปี
ทุก 3 ปี

5. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง
1.ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน

เมื่อพบข้อเสียหาย
ทุกครั้งที่ใช้งาน

2. เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะทาง

3.เปลี่ยนยางรถยนต์ตามระยะทางที่กาหนด /
ยางเสื่อมสภาพ
4. เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์

เช็คระยะทุก
10,000 กม./
หรือ 1 ปี
ทุก 10,000 กม.
หรือ 3 ปี
ทุก 3 ปี

5. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง

เมื่อพบข้อเสียหาย

18. ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
- รถยนต์ส่วนกลาง

- รถบรรทุกขยะ

รถยนต์มีสภาพพร้อมก่อน
การใช้งาน

พนักงานขับรถ

รถยนต์ที่ครบกาหนดตามระยะทางได้รับ
การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ที่ครบตามระยะทางได้รับ
การเปลี่ยนแบตเตอร์รีรถยนต์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รถยนต์มีสภาพพร้อมก่อน
การใช้งาน

พนักงานขับรถ

รถยนต์ที่ครบกาหนดตามระยะทางได้รับ
การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ที่ครบตามระยะทางได้รับ
การเปลี่ยนแบตเตอร์รีรถยนต์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รถยนต์ที่ครบกาหนดตาม
ระยะทางได้รับการเปลี่ยน
ยางรถยนต์

งานพัสดุ
งานพัสดุ

-3- รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์

1.ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน

ทุกครั้งที่ใช้งาน

รถยนต์มีสภาพพร้อมก่อน
การใช้งาน

2. เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะทาง

3.เปลี่ยนยางรถยนต์ตามระยะทางที่กาหนด /
ยางเสื่อมสภาพ
4. เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์

เช็คระยะทุก
10,000 กม./
หรือ 1 ปี
ทุก 10,000 กม.
หรือ 3 ปี
ทุก 3 ปี

รถยนต์ที่ครบกาหนดตามระยะทางได้รับ
การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
รถยนต์ที่ครบตามระยะทางได้รับ
การเปลี่ยนแบตเตอร์รีรถยนต์

5. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง

เมื่อพบข้อเสียหาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

พนักงานขับรถ

งานพัสดุ

- รถจักรยานยนต์

(ลงชื่อ)

1.ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน
2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อด้รับแจ้ง
-กรณีดาเนินการได้เอง จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
ดาเนินการ ซ่อมแซม
- กรณีไม่สามารถดาเนินการซ่อมเองได้
ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ

ผู้จดั ทา
(นางสาวสุธาสินี ใจหาญ)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

รถจักรยายนต์มีสภาพพร้อม
ก่อนการใช้งาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ
ผู้ขออนุญาตใช้

งานพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานพัสดุ

(ลงชื่อ)
(นายคมกริช ธงยศ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(นายวิทยา แสนทวีสุข )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม

(ลงชื่อ)
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม

ผู้อนุมัติ

ผู้ตรวจสอบ

