
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ 

               จัดท าโดย 
                     นางสมคิด  เหลา่นอก 

                       พนกังานธรุการ ส.4   
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ค าน า 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  เป็นการรวบรวมขอบข่ายภารกิจของงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การติดตั้งโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูล การน าเสนอ   
และการบริการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความพยายาม เสียสละเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนบริการ จัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ  

 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ เจ้าหน้าที่ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับโรงเรียน น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะน าไปสู่ การได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
 
 
 
 

        กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
            กลุ่มนโยบายและแผน 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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คู่มือการจัดท าข้อมูลสาสนเทศทางการศึกษา 

โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

๑. การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
๑.๒  พิกัดโรงเรียน 
๑.๓  โครงการ่าง ๆ ที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ 
๑.๔  ข้อมูลเทคโนโลยีของโรงเรียน 
๑.๕  แหล่งน้ า 
๑.๖  ไฟฟ้า 

๒.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและรายละเอียดของนกเรียน 
๓.  การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านระบบ โปรแกรม School Mis 
๔.  การจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา การจบการศึกษาและการเรียนต่อของนกเรียน 
การด าเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลในระบบ DMC  สถานศึกษาในสังกีดจะต้องด าเนินการ ๔  ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 25XX (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน)  
ระยะที ่๒  ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕XX  
ระยะที ่๓ ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐ พ.ย.  ๒๕XX  
ระยะที่  ๔ ข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา ณ  ๓๐  เมษายน ๒๕XX 
 

   การเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obecXX/ โดยใช้รหัสผ่านที่ครู
ผู้รับผิดชอบจะต้องลงทะเบียนก าหนดเป็นผู้ใช้    และผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้อนุมัติการใช้
งาน  ก าหนดผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒  คน 
 ล าดับการท าข้อมูล 10 มิ.ย. 25XX ให้ปฏิบัติตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. กรอกข้อมูลของ Username ให้ครบถ้วน ได้แก่ Email (ในอนาคตจะใช้ส่งเตือนแจ้งการย้าย
เข้าย้ายออก  และเปลี่ยนรหัสผ่าน) , เบอร์โทรศัพท์ (หากใครไม่ประสงค์จะใส่เบอร์ส่วนตัว ให้ใส่เป็นเบอร์ที่
ท างานที่สามารถติดต่อได้) 
 2. เจ้าหน้าที่เขต ให้แก้ไขข้อมูลเขต โดยใส่ Website, ชื่อผู้อ านวยการเขต, พิกัดต าแหน่ง 
ส านักงานเขตฯ 
 3. เจ้าหน้าที่โรงเรียน ให้แก้ไขข้อมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน (บังคับในรอบ
นี้) แก้ไขข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ชั้นเรียนที่เปิดสอน และจ านวนห้องในแต่ละชั้น และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ด าเนินการ เลื่อนชั้น ซ้ าชั้น ท าจบ ย้ายออก นักเรียนที่ท ารอด าเนินการไว้ในรอบส้ินปี
การศึกษา 25XX 
 โรงเรียนที่ท ารอด าเนินการไว้ในรอบสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะตกค้างอยู่ในปีการศึกษา 25XXและ
จะไม่ถูกนับเข้ามาในทะเบียนแยกชั้นเพศ 
 สามารถด าเนินการนักเรียนเหล่านี้ได้  4 เมนูคือ ย้ายออกนักเรียนแขวนลอย, ซ้ าชั้น,จบการศึกษา
ออกไปเรียนที่อ่ืน, เลื่อนชั้น 
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 5. ท าข้อมูลนักเรียนให้ครบจ านวน 10 มิ.ย. 
     5.1 ย้ายเข้า นักเรียนที่สมัครเข้าใหม่ให้ครบจ านวนวันที่ 10 มิ.ย. 25XX หากไม่สามารถ
ย้ายเข้าโดยขึ้นตัวแดงว่า "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" ให้กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในเมนู เพิ่มนักเรียน 
เนื่องจากเด็กอาจจะมาจากสังกัดอ่ืนหรือเป็นเด็กเข้าใหม่ (อ.1) ที่ไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC 
    5.2 นักเรียนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเอกสาร ให้กรอกข้อมูลในหน้า “เพ่ิมนักเรียนติด G 
(ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน)” และส่งเอกสารขอหมายเลขบัตร G ไปที่เขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
พร้อมทั้งติดต่อให้พิจารณาอนุมัติสร้างเลขบัตร G โรงเรียนไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารมาที่ สพฐ หรือแจ้งอีเมล์
เข้ามาเพราะทางส่วนกลางจะไม่อนุมัติให้แทนเขตฯเด็ดขาด 

 5.3. ย้ายออก นักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน (ย้ายออกแล้ว, ไปโรงเรียนอ่ืนแต่ไม่แจ้ง
ย้ายออก โรงเรียนอ่ืนติดต่อมาให้ย้ายออก, ซ้ ากับต่างสังกัด ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยอมจ าหน่ายออก) 

 5.4 จัดชั้นเรียน ส าหรับโรงเรยีนที่มีการเลื่อนชั้นแล้วนักเรียนย้ายห้อง 
 นักเรียนที่อายุเกินเกณฑ์รายงานจะไม่นับเข้าไปจัดสรรงบประมา   หากกรอกข้อมูลเข้ามาจะโดนตัด
ออกจากระบบท้ังหมด 
 6. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  6.1 กรอกน้ าหนัก ส่วนสูงนักเรียนทุกคน (ท ารอบ 10 มิ.ย และ รอบ ๑๐ พย..) 
  6.2 นักเรียนพิการ 
  6.3 นักเรียนด้อยโอกาส ขาดแคลน 

6.4 นักเรียนพักนอน โดยเขตต้อง ต๊ิกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเสียก่อน 
โรงเรียนจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกนักเรียนพักนอนในโครงการได้ 

6.5 ข้อมูลประเภทนักเรียน ส าหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิการเรียนร่วม, ศูนย์การเรียน, 
Home school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคู่ขนานสามัญ-อาชีวศึกษา 

6.6 นักเรียนซ้ าซ้อนภายในสังกัด สพฐ. ถ้าประสานงานติดต่อโรงเรียนเดิมให้ย้ายออก
ไม่ได้ หรือโรงเรียนอื่นท าการย้ายเข้านักเรียนมาผิดคนเนื่องจากกรอกบัตรประชาชนผิด ให้อัพโหลดเอกสาร
ยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ าซ้อน,ใบสมัครเข้าเรียนและภาพส าเนาทะเบียนนักเรียน ถ้ามีตัวแดงหน้าจ านวน
นักเรียนแยกชั้นเพศเรื่องเด็กซ้ าซ้อนจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ 

  6.7 นักเรียนซ้ าซ้อนต่างสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยู่
ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 25XX ให้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหล่านี้ทุกคนที่มีอยู่รายชื่อซ้ าซ้อนต่างสังกัด 
ใครไม่มีตัวตนให้ย้ายออกไปจากระบบให้หมด หากไม่ส่งเอกสารและไม่ย้ายออกจะมีการประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่ไม่ท าการยืนยันตัวตนแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาฯให้ตรวจสอบและพิจารณา (จะแจ้งล่วงหน้า
ประมาณวันที่ 1 มิ.ย. 25XX) 
 7. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยัน (ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ ๑ มิ.ย. 25…) 
  ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในเมนู โรงเรียน จ านวนนักเรียนแยกชั้นเพศให้ถูกต้องเพื่อใช้
ในการจัดสรรงบประมาณ หลังปิดระบบวันที่ 10 มิ.ย. 25... แล้วโรงเรียนไหนที่ยืนยันไม่ทัน สพฐ. จะมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณให้เลย 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
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หรือติดต่อผู้ดูแลระบบส่วนกลางผ่านทางอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com และแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์ 

ขั้นตอนกรอกข้อมูล Username 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของฉัน 

 
 
 แก้ไขข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ตรงกับท่ีใช้งานจริง (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากไม่
ประสงค์จะใส่ก็ได้ แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โรงเรียน หรือส านักงาน ให้สามารถติดต่อได้จริง) 

 

แก้ไขข้อมูลโรงเรียน 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

 
 
อัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน เลือก Browse ไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กทั้งหมด) ขนาดไม่เกิน 
1MB  



  คู่มือปฏิบติังานกลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศ  สพป.ศก1  

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆให้ตรงกับปัจจุบัน ทั้งเรื่องไฟฟ้า น้ าประปา จ านวนคอมพิวเตอร์ เขตพ้ืนที่บริการ 
ที่ดิน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีการเพิ่มหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนราบ 
2. อยู่ในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2548 เป็นพื้นที่ภูเขา หรือพ้ืนที่ที่ท่ีมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 500 เมตร ขึ้นไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบริการติดต่อกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ยกเว้นโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือพ้ืนที่ระหว่างหุบเขาท่ีมีความยากล าบากในการเดินทาง 
6. โรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่สูงและชายแดน 
7. เรือนแพ  

การย้ายเข้าของนักเรียน 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายเข้านักเรียน 
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ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอนี้ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียนในช่องก่อนนั้นก่อนแล้วกด Enter 

 
 
 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปท าท่ีเมนู  "เพิ่มนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมดได้เลย 
ไม่ต้องท าที่เมนูย้ายเข้าแล้ว 

 
 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนนึ้
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 
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 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่า
เด็ก คน นี้ โรงเรียนได้ท าการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอ่ืนยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบ
จะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 

 
 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถท าการย้าย
เข้าได้ โดยให้กรอก เลขประจ าตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนที่ใช้ในโรงเรียน), ชั้นเรียน และห้องที่เรียน แล้วกด
ปุ่มบันทึกด้านล่าง 
 

 
 
 นักเรียนที่อยู่ในสถานะ รอย้ายเข้า แสดงว่าโรงเรียนปลายทางยังไม่ท าย้ายออกมาให้ จ าเป็น ต้อง
ติดต่อโรงเรียนเก่าให้ย้ายออกหรือหากไม่เป็นผลก็ส่งเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ -ส่วนกลาง
พิจารณาท าย้ายออกแทน 

ย้ายออก 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายออก 
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กดท่ี ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้เอาไว้ค้นหานักเรียนที่จะย้ายออก ให้ค้นหา
โดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท า
ตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 
- ให้ติ้กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ติ้กโปรแกรมจะไม่ย้ายออกให้เด็กคนนั้น) 
- ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
- กดปุ่มบันทึกเพ่ือย้ายออกเด็กนักเรียน 

ปรับปรุงข้อมูลประเภทนกัเรียน 
 ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ตรงกับหัวข้อท่ีมีให้เลือก โดยเฉพาะหัวข้อ นักเรียนพิการเรียนร่วม ซึ่ง
ได้รับงบประมาณจากท้ัง สนผ (ส านักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทั้งจาก สศศ (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ) ให้ระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพ่ือน าข้อมูลใช้ร่วมกับทางส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
นักเรียนในโครงการต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว ไม่ต้องท าอะไรเพิ่ม) 
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2. นร.พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว) 
3. นร.พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก 
สศศ ให้มาแก้ไขเพ่ิมเติม) 
4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นร. ศูนย์การเรียน 
6. นร.home school 
7. นร. การศึกษาทางเลือก 
8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 
9. นร โครงการ EP (English program) 
10. นร โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นร.ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 

 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ท าเป็นรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน ค้นหาแล้วแก้ไขเป็นคนไป 
(แก้ไขเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ นร. ปกติ ก็พอ) 
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ตัวตรวจสอบที่ละเอียดขึ้นในหน้าจ านวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 
- จ านวนห้อง ถ้านักเรียนเป็น 0 ใส่จ านวนห้องไว้จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ 

 
- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษที่โรงเรียนซ่อมข้อมูลมาแล้วใส่เป็นชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย

ข้างหน้าตัวอักษรอังกฤษ จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ ให้แก้ให้ถูกต้อง 
- นักเรียนซ้ าเลขประชาชนต่างโรงเรียน ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
- นักเรียนที่รอย้ายเข้า/ไม่ส าเร็จ ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
- นักเรียนซ้ าซ้อนที่โรงเรียนอ่ืนขอย้ายเข้า ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
- การลงน้ าหนัก  ส่วนสูง  ของนักเรียน 

ยืนยันข้อมูล  เมื่อนักเรียนครบถ้วน  ถูกต้อง   ทุกรายการ 
........................... 
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โปรแกรมการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทางการศึกษา  
Education Management Information System :EMIS 

• EMIS เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการศึกษา   
ประกอบด้วย 

• ๔.๑  ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 
• ๔.๒  ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 
• ๔.๓  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในระบบ 
• ๔.๔ ข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All : EFA) เมื่อโรงเรียนท าการจัดเก็บข้อมูลตาม

ระบบ EMIS ผ่านระบบ 
• โดยการเข้าระบบที่  http://data.bopp-obec.info/emis  ก าหนดให้โรงเรียนลงทะเบียนเข้า

ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติให้กับครูผู้รับผิดชอบ ในการเข้า
ระบบ 

•  

 

 

 

http://data.bopp-obec.info/emis


  คู่มือปฏิบติังานกลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศ  สพป.ศก1  

 
 

ปรับปรุงขอ้มูล  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในรายการขา้ราชการครู  พนกังาน

ราชการ ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว  ซ่ึงมีรายละเอียดทั้ง ๑๖  รายการ 
ปรับปรุงขอ้มูลเทคโนโลยแีละอินเทอเ์น็ต  ขอ้มลูครุภณัฑ์ ขอ้มูลการศึกษาเพ่ือปวงชน 

Efa  ขอ้มูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
ตรวจสอบขอ้มูลโดยการยนืยนัขอ้มูล   พิมพร์ายงานเพ่ือเผยแพร่และใหบ้ริการ 
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โปรแกรมการจัดท าข้อมูลอาคารทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง  B-OBEC  

 
ก าหนดการเขา้ระบบท่ี http://bobec.bopp-obec.info 
เขา้ระบบโดยการลงทะเบียน  ระดบัโรงเรียน  โรงเรียนละไม่เกิน ๒  คน  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอนุมติั รหสัผา่นใหก้บัครูผูรั้บผิดชอบ 

 

 
 
 

http://bobec.bopp-obec.info/
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- บันทึกข้อมูลในส่วนที่เป็น พิกัดโรงเรียน  
- ป้ายโรงเรียน  แผนผังโรงเรียน   
- การเพ่ิมสิ่งก่อสร้างใหม่   
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเรื่องการซ่อมแซม   
- การรื้อถอน   
- เพ่ือน าไปประกอบการจัดสรรงบประมาณ  รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 
 

- อินเทอร์เน็ตที่ http//:bopp-obec.info/ เรียบร้อยแล้ว  ระบบจะสามารถน าเสนอข้อมูลต่างๆ ใน
รูปแบบของระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปรับปรุง  
แก้ไข  เพิ่มเติมได้ 

- ยืนยันข้อมูล   
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