แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก
๑. ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กาหนดให้ ส่วนราชการมี หน้า ที่พัฒ นาความรู้ ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์ การ
แห่งการเรีย นรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้ อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด
ให้เป็ นบุคลากรที่ มีประสิทธิภ าพและมีการเรีย นรู้ร่วมกัน ตลอดจนสร้างวั ฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่
ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนามาพัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) จึงได้กาหนดแนวทางให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์การ
การจัดการความรู้ของ กองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาแต่งตั้งให้ เจ้ากรมกาลังพลทหารบก
เป็นผู้บ ริหารด้านการจัดการความรู้ของ กองทัพบก และได้มอบนโยบายให้ หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก
ดาเนินการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าที่แล้วรวบรวมเป็นคลังความรู้ นาไปเผยแพร่ให้
กาลังพล และหน่วยงานในกองทัพบกใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาหน่วย ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
เพื่อให้การจัดการความรู้ ของ กองทัพบก บรรลุผลตามนโยบายดังกล่าว กรมกาลังพลทหารบก จึงได้
จัดทาเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก ขึ้น เพื่อใช้เป็นคลังรวบรวมผลงานการจัดการความรู้ของ
หน่ วยขึ้น ตรงต่อ กองทัพ บก และเป็น ช่อ งทางในการเผยแพร่ องค์ความรู้ใ ห้ก าลั ง พลและหน่ วยนาไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนา รวมถึงเกิดแนวทางการปฏิบัติ งาน
ใหม่ๆ ที่ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองทัพบกเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก เพื่อให้กาลังพลของ ทบ.
ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บเพจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางคลังความรู้ของกองทัพบก ให้กับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก สามารถเข้าถึงข้อมูลใน
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานกาลังพลของกองทัพบก ที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบดูแลในการนาข้อมู ล
ข่าวสารขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บเพจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑

๓. หน่วยที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ กรมกาลังพลทหารบก : บทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin)
มีหน้าที่จัดทาและดูแลเว็บไซต์ในภาพรวม
๓.๒ หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก : บทบาทหน่วยรับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย และหน่วยรอง รับผิดชอบนาข้อมูล
ผลงานการจัดการความรู้ ตรวจทาน ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละประเภททั้งหมดแล้วนา
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ของกองทัพบก โดยหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก จะต้อง
มอบหมายก าลั งพลของหน่วย จ านวน ๒ นาย ประกอบด้ วย นายทหารสั ญญาบัต ร ๑ นาย นายทหาร
ประทวน ๑ นาย ทาหน้าที่ดังกล่าว
๓.๓ หน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ถึงระดับกองพล : บทบาทหน่วยรับผิดชอบให้ข้อมูล
มีหน้าที่จัดหาและรวบรวมข้อมูลผลงานการจัดการความรู้ภายในหน่วย ตรวจสอบข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ และนาเสนอผู้บังคับหน่วยพิจารณาอนุมัติให้นาข้อมูลส่งต่อ
หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ขององค์ความรู้
๔. ข้อมูลที่นาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หมายถึง ผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน สื่อความรู้ในการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี/ที่เป็นเลิศ โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทางาน (Continuous Quality
Improvement : CQI) โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบดังนี้
๔.๑ ข้อมูลอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลขและสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล ต่อท้าย
ชื่อไฟล์เป็น .txt, .doc และ pdf
๔.๒ ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมี
นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp, gif และ .jpg
๔.๓ ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น
.wav, .mp3 และ .au
๔.๔ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ ข้อมูล
ประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi
๕. ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล
หน่วยรับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จะต้องนาข้อมูลผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย
ที่ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองและอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยแล้ว เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้
กองทัพบก ภายในสิงหาคมของปี แล้วรายงานผลให้กองทัพบก(ผ่านกรมกาลังพลทหารบก) ทราบทันทีเมื่อ
ดาเนินการเสร็จ
๒

๖. ระยะเวลาการตรวจสอบและรายงานต่อกองทัพบก
กรมก าลัง พลทหารบก ตรวจสอบการเผยแพร่ ข้อ มูลของหน่วยขึ้ น ตรงต่อ กองทัพ บก ผ่า นเว็ บไซต์
การจัดการองค์ความรูก้ องทัพบก แล้วรายงานต่อ กองทัพบก ภายในเดือนกันยายนของปี
๗. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วย จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อขออนุมัติผู้บังคับหน่วยจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้บังคับหน่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล และอนุมัติการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติ รับรองให้มีการนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ บนหน้าเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก ได้
ขั้น ตอนที่ ๓ ผู้ รับผิ ด ชอบนาข้ อมู ลขึ้น เผยแพร่ผ่า นเว็ บไซต์ ที่รับการอนุ มั ติสิท ธิ์ จาก กพ.ทบ. แล้ ว
ตรวจทานความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ โดย ระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วดาเนินการบันทึกนาข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ให้ตรงหมวดหมู่ ประเภท และหน่วยเจ้าของข้อมูล
๘. แผนภาพขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
หน่วยรับผิดชอบการให้ข้อมูล

จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ของข้อมูล
ไม่อนุมัติ

ผู้บังคับหน่วย

ตรวจสอบและอนุมัติ
การเผยแพร่

อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้น
เว็บของแต่ละงาน

ตรวจทานและนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็บ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ ทบ.

๙. ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
๙.๑ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วย จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้บังคับหน่วยก่อนทุกครั้ง
๙.๒ เมื่ อ ได้ รับ การอนุ มั ติ รับรองจากผู้ บัง คั บหน่ วยแล้ ว ให้ สาเนาเอกสารการอนุ มั ติ พ ร้ อ มจั ด ส่ ง
ไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บดาเนินการต่อ
๙.๓ ควรเลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้ อหาที่ มีความถูก ต้องและมีความเหมาะสม และจะต้อ ง
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาอ้างอิงด้วย
๓

๙.๔ ข้อความและรู ปภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไม่ละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามา
เผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดด้วย
๙.๕ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (บบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๑๐. การใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ทบ.
๑๐.๑ ชื่อเว็บไซต์ : การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก http://Km-army.rta.mi.th/admin/home
๑๐.๒ กลุ่มเป้าหมายในการใช้งานเว็บไซต์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑๐.๒.๑ ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๑๐.๒.๒ กาลังพลผู้ใช้งานทั่วไป
๑๐.๓ การใช้งาน กาลังพลกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒ ประเภท ต้องสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ ตามขั้นตอนดังนี้
๑๐.๓.๑ ค้นหาเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก http://Km-army.rta.mi.th/admin/home

๑๐.๓.๒ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

๔

๗.๓.๓ เลือกเมนู “สมัครสมาชิก”

๑๐.๔ การนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๑๐.๔.๑ Log in เข้าสู่ระบบ

๕

๑๐.๔.๒ เลือกเมนู “ยินดีต้อนรับ” เลือก “เพิ่มเอกสาร”

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง
(อรยา พูลทรัพย์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
......./.............../..........

๖

