
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง แผนปฏิบัติการดูแลบ ารุงรักษาประจ าปี และการตรวจสอบ การควบคุม  ครุภัณฑ์ 

ประจ าปีงบประมาณ   2565 
..................................................................................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 13 
การบริหารพัสดุ มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 9  ส่วนที่ 3  ข้อ 212  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี          
ผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุงที่ เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย  ในกรณีที่พัสดุเกิดความช ารุด           
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการดูแลบ ารุงรักษาประจ าปี                
และการตรวจสอบ การควบคุม ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ   2565   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                                        วิทยา  แสนทวีสุข 
 
        (นายวิทยา   แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
 



รายการ กจิกรรมที่ท า ความถี่ 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 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1.อาคาร 1.ตรวจซ่อมบ ารุง บนัทึกการซ่อม/ กองช่าง
2.อาคารเพือ่ประโยชน์อื่น  - ตรวจเช็ครอยร้าว ส่วนที่ช ารุด ปรับปรุงแกไ้ขพสัดุ (พ.ด.1)

ของหลังคาและตัวอาคาร 1 ป/ีคร้ัง
 - หอ้งน้ า หอ้งส้วม 1 ป/ีคร้ัง
 - จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ เพือ่ด าเนินการซ่อมแซม ใบตรวจรับพสัดุ งานพสัดุ
 -กรณีไม่สามารถด าเนินการซ่อมเองได้
ด าเนินการจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ ฯ ใบตรวจรับพสัดุ งานพสัดุ
2.บ ารุงรักษาท าความสะอาด
 - ท าความสะอาดประจ าวนั ปดั กวาด เช็ดถพูืน้ที่
ก าหนดรวมทั้งการท าความสะอาดหอ้งน้ า ทุกวนัท าการ ใบรายงานการปฏบิติังาน ส านักปลัด
 - ท าความสะอาดประจ าเดือน ดูดฝุ่น เช็ดกระจก 
ปดัหยากใย ทุกเดือน ใบรายงานการปฏบิติังาน ส านักปลัด
 - ตรวจเช็คปลวก ทุกเดือน ใบรายงานการปฏบิติังาน ส านักปลัด

3. ส่ิงก่อสร้าง 1.ตรวจซ่อมบ ารุง บนัทึกการซ่อม/ กองช่าง
4. สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน  - ตรวจเช็ครอยร้าว ส่วนที่ช ารุด ปรับปรุงแกไ้ขพสัดุ (พ.ด.1)

ของร้ัว ประตู ลานคอนกรีต ถนน ฯลฯ
 - จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ เพือ่ด าเนินการซ่อมแซม ใบตรวจรับพสัดุ งานพสัดุ
 -กรณีไม่สามารถด าเนินการซ่อมเองได้
ด าเนินการจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ ฯ ใบตรวจรับพสัดุ งานพสัดุ

5. ครุภณัฑ์ส านักงาน แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเมื่อได้รับแจง้
6. ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 1.กรณีด าเนินการได้เอง จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ใบตรวจรับพสัดุ งานพสัดุ
7. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด าเนินการ ซ่อมแซม
8. ครุภณัฑ์การเกษตร  2.กรณีไม่สามารถด าเนินการซ่อมเองได้ ใบตรวจรับพสัดุ งานพสัดุ
9. ครุภณัฑ์ส ารวจ ด าเนินการจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ ฯ
10. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

11. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์

12. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

13. ครุภณัฑ์การศึกษา

14. ครุภณัฑ์อื่น

15. ครุภณัฑ์สนาม

16. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

แผนปฏบิตักิารดแูลบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ ประจ าป ี 2565



17. ครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเมื่อได้รับแจง้
1.กรณีด าเนินการได้เอง จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 
ด าเนินการ ซ่อมแซม
 2.กรณีไม่สามารถด าเนินการซ่อมเองได้
ด าเนินการจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ ฯ
3. จา้งเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ  1 คร้ัง / ปี

18. ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

 - รถยนต์ส่วนกลาง  1.ตรวจเช็คสภาพกอ่นใช้งาน ทุกคร้ังที่ใช้งาน รถยนต์มีสภาพพร้อมกอ่น พนักงานขบัรถ
การใช้งาน

2. เปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองตามระยะทาง เช็คระยะทุก 
10,000 กม./ รถยนต์ที่ครบก าหนดตามระยะทางได้รับ  
หรือ 6 เดือน การเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง

 3.เปล่ียนยางรถยนต์ตามระยะทางที่ก าหนด / ทุก 10,000 กม. รถยนต์ที่ครบตามระยะทางได้รับ
ยางเส่ือมสภาพ หรือ 3 ปี การเปล่ียนแบตเตอร์รีรถยนต์
4. เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ ทุก  3 ปี

5. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเมื่อได้รับแจง้ เมื่อพบขอ้เสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

 - รถบรรทุกขยะ  1.ตรวจเช็คสภาพกอ่นใช้งาน ทุกคร้ังที่ใช้งาน รถยนต์มีสภาพพร้อมกอ่น พนักงานขบัรถ
การใช้งาน

2. เปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองตามระยะทาง เช็คระยะทุก 
10,000 กม./ รถยนต์ที่ครบก าหนดตามระยะทางได้รับ  

หรือ 1 ปี การเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง
 3.เปล่ียนยางรถยนต์ตามระยะทางที่ก าหนด / ทุก 10,000 กม. รถยนต์ที่ครบตามระยะทางได้รับ
ยางเส่ือมสภาพ หรือ 3 ปี การเปล่ียนแบตเตอร์รีรถยนต์
4. เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ ทุก  3 ปี

5. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเมื่อได้รับแจง้ เมื่อพบขอ้เสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
รถยนต์ที่ครบก าหนดตาม งานพสัดุ
ระยะทางได้รับการเปล่ียน
ยางรถยนต์ งานพสัดุ
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 - รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  1.ตรวจเช็คสภาพกอ่นใช้งาน ทุกคร้ังที่ใช้งาน รถยนต์มีสภาพพร้อมกอ่น พนักงานขบัรถ
การใช้งาน

2. เปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองตามระยะทาง เช็คระยะทุก 
10,000 กม./ รถยนต์ที่ครบก าหนดตามระยะทางได้รับ  

หรือ 1 ปี การเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง
 3.เปล่ียนยางรถยนต์ตามระยะทางที่ก าหนด / ทุก 10,000 กม. รถยนต์ที่ครบตามระยะทางได้รับ
ยางเส่ือมสภาพ หรือ 3 ปี การเปล่ียนแบตเตอร์รีรถยนต์
4. เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ ทุก  3 ปี

5. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเมื่อได้รับแจง้ เมื่อพบขอ้เสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งานพสัดุ

งานพสัดุ
 - รถจักรยานยนต์  1.ตรวจเช็คสภาพกอ่นใช้งาน รถจกัรยายนต์มีสภาพพร้อม ผู้ขออนุญาตใช้

 2. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเมื่อด้รับแจง้ กอ่นการใช้งาน
 -กรณีด าเนินการได้เอง จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ด าเนินการ ซ่อมแซม งานพสัดุ
  - กรณีไม่สามารถด าเนินการซ่อมเองได้ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ด าเนินการจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ ฯ งานพสัดุ

(ลงชื่อ)     ผู้จดัท า (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
         (นางสาวสุธาสินี   ใจหาญ)         (นายคมกริช    ธงยศ) (นางวรรณิตา   ยอดมงคล )
      นักวชิาการพสัดุช านาญการ            หวัหน้าเจา้หน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกดุฉมิ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายวทิยา   แสนทวสุีข)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกดุฉมิ
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