กรมบัญชีกลางได้กาหนดกิจกรรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจานวน 17 กิจกรรม
ซึ่งจะได้อธิบายความหมายของแต่ละกิจกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เช่น การรับ –
จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงานด้านการเงินและบัญชี
หน่วยนับ จานวนเอกสารรายการ
2. กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่
รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง หน่วยนับ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การ
ดูแลอัตรากาลัง งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงงานด้านทะเบียนประวัติบุคลากร หน่วยนับ
จานวนบุคลากร
4. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การดาเนินงานในการพันนาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวาง
แผนการพันนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดทาสื่อต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการพันนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพันนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ในกรณีนี้ยกเว้นการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศหน่วยนับ จานวนชั่วโมง/
คนการฝึกอบรม
5. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
หน่วยนับ จานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
6. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
หมายถึง การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์
ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่รวมการสร้างระบบงานเฉพาะของหน่วยงาน
เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน) หน่วยนับ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

7. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้นทุนของการใช้อุปกรณ์
ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องและอุปกรณ์ในการจัดการเครือข่าย และต้นทุนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานอินเตอร์เน็ต รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบารุงรักษาเว็บไซต์ (สาหรับ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์ แวร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี จะใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตามอายุการใช้งาน) หน่วยนับ 1 ระบบ (ระบบ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
โดยให้นับเป็น 1 ระบบ
8. กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล
หมายถึง การดาเนินงานกิจกรรมการจัดทาแผน ติดตามประเมินผล และรายงาน
การดาเนินงานตามแผนของหน่วยงาน (ในกรณีที่ดาเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายก็
สามารถกาหนดเป็นกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้) หน่วยนับ ด้าน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน
9. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ
หมายถึง การดาเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพันนาระบบราชการ การจัดทา
ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองและการ
ดาเนินการด้านการพันนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ในกรณีที่ดาเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมายก็สามารถกาหนดเป็นกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้) หน่วยนับ ด้าน โดยให้นับเป็น 1
ด้าน
10. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
หมายถึง การดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับส่งหนังสือ
ส่วนกลางของหน่วยงาน ไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตาม สานัก กอง ศูนย์ หน่วยนับ จานวน
หนังสือเข้า-ออก
11. กิจกรรมด้านยานพาหนะ
หมายถึง การดาเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง
ของส่ ว นกลาง ยกเว้ น ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บ รถประจ าต าแหน่ ง ค่ า แท็ ก ซี่ และยานพาหนะ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น ยานพาหนะทางน้า ทางอากาศ และยานพาหนะที่ใช้ในการรบ หน่วย นับ
กิโลเมตร
12. กิจกรรมด้านงานช่วยอานวยการ
หมายถึ ง การดาเนิน กิจ กรรมด้ านงานช่ว ยอ านวยการ ได้แก่ การดาเนิน การ
อานวยการในเรื่องต่าง ๆ การติดต่อประสานงานหน่วยงาน การติดตามเรื่องการดาเนินงานเป็นต้น
หน่วยนับ จานวนเรื่อง

13. กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ เช่น จัดทาแผนงาน/โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประสานงานการประชุมกับต่างประเทศ อานวยความ
สะดวกในการอบรม/สัมมนา/ดูงานจากองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยนับ จานวนเรื่อง
14. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
หมายถึ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น การเผยแพร่
ประชาสัม พันธ์ ผ่ านสื่อต่ าง ๆ การเผยแพร่ ผลงานของหน่ว ยงาน การจัด ทาเอกสารเพื่อ ผลิ ต
เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบาย แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน หน่วยนับ จานวนเรื่อง
15. กิจกรรมด้านงบประมาณ
หมายถึ ง การรวบรวมคาขอตั้งงบประมาณดาเนิน งานการขอตั้ง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติ ม ของวดเพิ่ม เพิ่มหรือลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลง
และโอนงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี หน่วยนับ
จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
16. กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่
หมายถึง การดาเนินการบริการดูแล ซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารและสถานที่ชารุด
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา หน่วยนับ จานวนครั้ง
17. กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
หมายถึ ง การด าเนิ น การเรื่ อ งวิ นั ย และความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด รวมถึ ง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง หน่วยนับ จานวนเรื่อง

