กรมบัญชีกลางได้กําหนดกิจกรรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจํานวน 10 กิจกรรม
ซึ่งจะได้อธิบายความหมายของแต่ละกิจกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของหน่ว ยงาน
เช่น การรับ -จ่า ยเงินงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ การติดตามและการรายงาน ด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกําหนดกิจกรรมนี้ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี หน่วยนับ จํานวนเอกสารรายการ
2. กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
หมายถึง การดําเนินการด้านพัสดุ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้าง
ที่ป รึก ษา การจ้า งออกแบบและควบคุม งานการจําหน่าย และการดําเนินการอื่น ที่กําหนดไว้ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิ เล็ กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ตามโครงสร้ างแบ่ งส่วนราชการจะกํ าหนดกิ จกรรมนี้ ให้ อยู่ในความรั บผิ ดชอบของ
กองพั ส ดุ หน่วยนับ จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร
หมายถึง การดํา เนิน การจัด ระบบงานและบริห ารบุค คล เช่น จัด ทํา แผนบริหารบุคลากร
กําหนดอัตรากําลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดูแลด้านวินัย สวัสดิการ และจัดทําทะเบียนประวัติการจ่ายตรง
ค่ า รั ก ษาพยาบาล ฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากร ตามโครงสร้า งแบ่ง ส่ว นราชการจะกํ า หนดกิจ กรรมนี ้ใ ห้อ ยู ่ใ น
ความรับผิดชอบของกองสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยนับ จํานวนบุคลากร
4. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมายถึ ง การดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล เช่ น การวางแผน การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล การกําหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชาการจัดฝึกอบรม การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทํา
สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกําหนดกิจกรรมนี้ให้
อยู่ในความรับผิดชอบสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยนับ จํานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
5. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน
หมายถึง การดํา เนิน การด้า นการตรวจสอบภายในของหน่ว ยงาน โดยศึก ษา วิเ คราะห์
ข้อ มูล ประเมิน ความเสี ่ย ง และจัด ลํ า ดับ ความเสี ่ย ง เพื ่อ วางแผนการตรวจสอบ โดยวิเ คราะห์ถ ึง
ความมีป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลของการดํา เนิน งาน พร้อ มทั้ง ติด ตามผลการตรวจสอบ ให้ข้อ แนะนํา
คํ า ปรึก ษา เพื ่อ นํ า ไปสู ่ก ารแก้ไ ข ปรับ ปรุง การดํ า เนิน งานของส่ว นราชการเสนอต่อ ผู ้บ ริห ารสูง สุด
สั่งการ ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกําหนดกิจกรรมนี้เป็นของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยนับ จํานวน
งานตรวจสอบ/คนวัน
6. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อ สารของหน่ว ยงาน บริห ารจัด การระบบฯ เป็นศูนย์รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
การสนั บ สนุ น ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน

ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ตลอดจนจั ด ฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ แ ก่ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกําหนดกิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หน่วยนับ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
7. กิจกรรมด้านแผนงาน
หมายถึ ง การดํ า เนิน การเกี ่ย วกั บ การเสนอแนะและจั ด ทํ า นโยบายของหน่ว ยงาน
ประสานและจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
นโยบายของรัฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวง ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการจัด ทํา แผนงาน
งบประมาณ การติ ด ตามประเมิน ผลและรายงาน ตามโครงสร้า งแบ่ ง ส่ว นราชการกําหนดให้กิจกรรมนี้อยู่
ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน หน่วยนับ ด้าน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน
8. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ
หมายถึ ง การดํา เนิน การเกี่ย วกับ การพัฒ นาระบบบริห ารของหน่ว ยงาน โดยการศึก ษา
วิเ คราะห์เ พื่อ พัฒ นาระบบบริห ารราชการ จัด ทํา คํา รับ รองการปฏิบัติร าชการ ติด ตามประเมิน ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านตามคํ า รั บ รอง และดํ า เนิ น การด้า นการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ (PMQA)
ตามโครงสร้า งแบ่งส่ วนราชการ กํ า หนดให้กิจ กรรมนี้ อ ยู่ในความรับผิ ด ชอบของกลุ่ ม พัฒนาระบบบริ หาร
(ก.พ.ร.) หน่วยนับ ด้าน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน
9. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ซึ่งหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การ
จัดทํา การรับ การส่ง การเก็ บ รัก ษา การยื ม จนถึ ง การทํา ลาย รวมถึง งานด้ า นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กําหนดให้กิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการกรม หน่วย
นับ จํานวนหนังสือเข้า-ออก
10. กิจกรรมด้านยานพาหนะ
หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงตัวรถยนต์
พนัก งานขับ รถยนต์ การจัด ทํา งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าน้ํามัน ค่าซ่อม
บํารุ งรั ก ษาและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง ตามโครงสร้ างแบ่งส่ วนราชการกําหนดให้ กิจกรรมนี้ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของสํานักเครื่องจักรกล หน่วย นับ กิโลเมตร

