
 

บทที่ 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะของไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
(Client/Server) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรมและทําใหดูแลรักษาระบบไดดียิ่งขึ้น 
ไดสารสนเทศดานการจัดการคาสาธารณูปโภคที่มีความถูกตอง และผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูล
รายงานไดทันที โดยประกอบไปดวยงานหลัก 5 สวน คือ ระบบจัดการขอมูลการพักอาศัย ระบบ
จัดเก็บคาไฟฟา ระบบจัดเก็บคาน้ําประปา ระบบจัดเก็บคาเก็บขยะและตัดหญา และระบบออก
รายงาน โดยมีการวิเคราะหและออกแบบระบบดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
 1) ลักษณะของระบบงานเดิม 
 2) ปญหาของระบบงานเดิม 
 3.2 การออกแบบระบบงานใหม 
 1) ระบบงานใหม 
 2) แผนผังบริบท (Context Diagram) 
 3) แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
   
3.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรที่มีบุคลากรจํานวนมาก และเนื่อง
ดวยลักษณะงานที่มีการปฏิบัติงานทั้งใน และนอกเวลาราชการตลอด 24 ช่ัวโมง คณะแพทยศาสตร
จึงจัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร ในสวนคาใชจายในเรื่องสาธารณูปโภค 
เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท นั้น ทางคณะแพทยศาสตร เรียกเก็บตามอัตราการใชที่
แตกตางกันไป ซ่ึงสามารถวิเคราะหระบบงานเดิมของการจัดการคาสาธารณูปโภคของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดังนี้ 

3.1.1 ลักษณะของระบบงานเดิม 
ระบบสาธารณูปโภคภายในคณะแพทยศาสตร ประกอบไปดวย สาธารณูปโภค 5 ดาน

คือ ไฟฟา น้ําประปา บริการเก็บขยะ บริการตัดหญา และโทรศัพท การเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค
แบงออกเปน 4 ระบบ ดังนี้ 
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- ระบบเรียกเก็บคาเก็บขยะ คาตัดหญา หนวยงานที่รับผิดชอบคือ งานอาคาร
สถานที่ 

- ระบบเรียกเก็บคาไฟฟา หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ หนวยไฟฟางาน 
- ระบบเรียกเก็บคาน้ําประปา หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ หนวยเครื่องกล 
- ระบบเรียกเก็บคาโทรศัพท หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ หนวยไฟฟางาน แตในสวน

นี้ไมจัดทําเนื่องจากมีโปรแกรมที่พัฒนารองรับอยูแลวดังนั้นระบบจะเชื่อมโยงไป
ยังโปรแกรมสวนนี้ให 

  จากระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคดังกลาวสามารถอธิบายกระบวนการจัดการไดดังนี้ 
1) สาธารณูปโภคดานไฟฟา  

  ลักษณะโปรแกรม 
- ทํางานในระบบปฏิบัติการดอส(DOS) 
- พัฒนาดวยโปรแกรมคลิปเปอร(Clipper) และฐานขอมูลฟอคซโปร(Foxpro) 
- ทํางานในเครือ่งคอมพิวเตอรเครื่องเดี่ยว(Stand alone) 

  กระบวนการทํางาน 
- บันทึกขอมูลผูใชไฟฟาและบานพัก 
- นําเขาขอมูลปริมาณการใชไฟฟาจากขอมลูบันทึกจํานวนหนวยมเิตอรที่ใช 
- ประมวลผลคาเรียกเก็บการใชไฟฟา 
- พิมพใบเสร็จสงงานคลัง 

 

 
 

รูป 3.1 การกระบวนการจัดการคาใชจายสาธารณูปโภคดานไฟฟา 
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 2) สาธารณูปโภคดานน้ําประปา 
  ลักษณะโปรแกรม 

- ทํางานในระบบปฏิบัติการดอส 
- พัฒนาดวยโปรแกรมคลิปเปอร และฐานขอมูลฟอคซโปร 
- ทํางานในเครือ่งคอมพิวเตอรเครื่องเดียว 

  กระบวนการทํางาน 
- บันทึกขอมูลผูใชน้ําประปาและบานพัก 
- นําเขาขอมูลปริมาณการใชน้าํประปาจากขอมูลบันทึกจํานวนหนวยมิเตอร                  

ที่ใช 
- ประมวลผลคาเรียกเก็บการใชน้ําประปา 
- พิมพใบเสร็จสงงานคลัง 

 

 
 

รูป 3.2 การกระบวนการจัดการคาใชจายสาธารณูปโภคดานน้ําประปา 
 
 
 
 



 20 

 3) สาธารณูปโภคดานบริการเก็บขยะและตัดหญา 
  ลักษณะโปรแกรม 

- ทํางานในระบบปฏิบัติการดอส 
- พัฒนาดวยโปรแกรมคลิปเปอร และฐานขอมูลฟอคซโปร 
- ทํางานในเครือ่งคอมพิวเตอรเครื่องเดียว 

  กระบวนการทํางาน 
- บันทึกขอมูลผูที่ตองเสียคาเกบ็ขยะและบานพัก 
- บันทึกเรียกเกบ็คาเก็บขยะ 
- พิมพใบเสร็จใหงานคลัง 

 

 
 

รูป 3.3 การกระบวนการจัดการคาใชจายสาธารณูปโภคดานบริการตัดหญาและเก็บขยะ 
 

3.1.2 ปญหาของระบบงานเดิม 
 จากลักษณะของระบบงานเดิม พบวาเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการคาสาธารณูปโภคใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

- ขอมูลมีความซ้ําซอน เชนขอมูลอาคาร-บานพัก ขอมูลผูอาศัย แตละระบบตางบันทึก
ขอมูลเอง 
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- ไมมีระบบสํารองขอมูล หากเครื่องคอมพิวเตอรเสียขอมูลจะหายหมดตองติดตั้ง
โปรแกรมใหมและนําเขาขอมูลบางสวนใหม เชน ขอมูลเลขมิเตอรคาไฟฟาหรือคาน้ําประปาจาก
เดือนกอน 

- การพัฒนาหรือ แกไขโปรแกรมทําไดยากเนื่องจากตองหาผูที่ใชโปรแกรมคลิปเปอร 
และฐานขอมูลฟอคซโปรไมคอยมีผูนิยมใชแลว 

- การแกไขอัตราเรียกเก็บทําไดยากเนื่องจากอัตราการเรียกเก็บถูกเก็บในโปรแกรม    
(hard code) 

- โปรแกรมระบบเรียกเก็บไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการวินโดวมี(Windows ME) ขึ้นไป 
ตองลงระบบปฏิบัติการวินโดวและ ระบบปฏิบัติการดอส ในเครื่องคอมพิวเตอรในเครื่องเดียวกัน 
เนื่องจากมีปญหาระบบภาษาไทยและการพิมพใบเสร็จ ทําใหผูใชงานไมมีความสะดวกในการใช
งาน 

- ไมสามารถการเรียกดูขอมูลยอนหลังในลักษณะเปรียบเทียบได 
- ผูบริหารไมสามารถดูขอมูลปริมาณการใชไฟฟาและน้ําประปาไดในระบบออนไลน 

 

3.2 การออกแบบระบบงานใหม 
  เมื่อทําการวิเคราะหระบบงานเดิมแลวจะเห็นวาการจัดการคาสาธารณูปโภคยังมีปญหา
ในดาน ความซ้ําซอนของขอมูล ไมมีระบบสํารองขอมูล การแกไขอัตราเรียกเก็บไมสามารถทําได
โดยผูใชงาน ไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการวินโดว ไมมีรายงานเปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา 
ปริมาณการใชน้ําประปา  ดังนั้นจึงไดทําการออกแบบระบบงานใหมเพื่อปรับปรุงระบบจัดการคา
สาธารณูปโภคและแกปญหาของระบบงานเดิม 

3.2.1 ระบบงานใหม 
จากการวิเคราะหระบบงานเดิมและการสัมภาษณเจาหนาที่งานอาคารสถานที่ งานซอม

บํารุง งานคลัง งานเวชสารสนเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูดูแลระบบเดิม สามารถสรุปความตองการ
ของระบบงานใหมไดดังนี้ 

1) ใชฐานขอมูลกลางที่สนับสนุนงานในลักษณะไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
2) เจาหนาที่อาคารสถานที่เปนผูบันทึกขอมูลผูเขาอาศัยในอาคาร-บานพักเพียงที่เดยีว 
3) ผูใชงานโปรแกรมจัดการคาสาธารณูปโภคสามารถเปลี่ยนอัตราเรียกเก็บไดเอง 
4) สามารถออกรายงานปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปาในลักษณะเปรยีบเทียบได 
5) สามารถเรียกดขูอมูลการใชสาธารณูปโภคในระบบอินทราเน็ตได 
6) มีระบบสํารองขอมูลโดยผูดูแลระบบ 
7) โปรแกรมจัดการคาสาธารณูปโภคทํางานในระบบปฏิบัตกิารวินโดวสเอ็กซพี 
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3.2.2 แผนผังบริบท (Context Diagram) 
 จากการวิเคราะหระบบใหมสามารถนํามาสรางเปนแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชสัญลักษณในการ
เขียน ดังนี้ 
 

ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณที่ใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล 
สัญลักษณ ช่ือ ความหมาย 

 

Process สัญลักษณแทนการประมวลผลขอมูล 

 Data Store สัญลักษณแทนสิ่งที่เก็บขอมูล 

 
Data Store 

สัญลักษณแทนสิ่งที่เก็บขอมูลที่ซํ้ากันใน
แผนผัง 

 
 
 

External Entity 
สัญลักษณแทนสิ่งที่อยูนอกระบบ หมายถงึ
ช่ือของสิ่งหนึ่ง บุคคล  องคกรหรือ
หนวยงาน 

 

 

 

External Entity 
สัญลักษณแทนสิ่งที่อยูนอกระบบ ที่ซํ้ากัน
ในแผนผัง 

 
 

Data Flow สัญลักษณแทนทิศทางการไหลของขอมูล 

 
 โดยระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการ
วิเคราะหระบบได ดังรูป 3.4 

 
 
 
 



 

 
 

รูป 3.4 แสดงแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

23 
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ตาราง 3.2 แสดงรายละเอยีดกระบวนการของระบบ 
กระบวนการ ช่ือ คําอธิบาย 

1.0 ตรวจสอบขอมูลการเข าใชงาน
ระบบ 

ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชงานใน
ระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร และใน
ระบบออนไลน 

2.0 จัดการขอมูลทั่วไปของระบบ สําหรับผูดูแลระบบจัดการขอมูล
เกี่ยวกับการใชงาน 

3.0 จัดการขอมูลการเขาอาศัย สําหรับเจาหนาที่อาคารสถานที่จัดการ
ขอมูลเกี่ยวกับการเขาอาศัย  

4.0 จัดการอัตราเรียกเก็บ สําหรับเจาหนาที่เรียกเก็บคา
สาธารณูปโภคจัดการขอมูลอัตราเรียก
เก็บ 

5.0 จัดเก็บคาสาธารณูปโภค สําหรับเจาหนาที่เรียกเก็บคา
สาธารณูปโภค จัดการจดัเกบ็คา
สาธารณูปโภค 

6.0 ออกรายงาน การออกรายงานแบงออกเปนในสวน
ของระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอรและใน
สวนของระบบออนไลน 

 
กระบวนการที่ 1 ตรวจสอบขอมูลการเขาใชงานระบบ 
เปนกระบวนการที่จัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อเขาระบบและรหัสผานของผูใชงาน

ระบบกอนเขาใชงานกระบวนการตางๆ โดยมีการกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานของผูใชแตละประเภท 
สําหรับผูใชงานระบบ  ไดแก  ผูดูแลระบบ  เจาหนาที่อาคารสถานที่  เจาหนาที่ เ รียกเก็บคา
สาธารณูปโภค ผูใชระบบทั่วไป (เจาบาน) และผูบริหาร โดยผูบริหารและผูใชระบบทั่วไป จะ
สามารถเขาใชงานในระบบออนไลนระบบจะทําการตรวจสอบชื่อเขาระบบและรหัสผานจาก
ฐานขอมูลของคณะแพทยศาสตรโดยตรง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใชงาน 

กระบวนการที่ 2 จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ 
กระบวนการนี้มีผูเกี่ยวของคือ ผูดูแลระบบ โดยผูดูแลระบบจะทําการล็อกอินเขาสู

ระบบกอนทําการปรับปรุงขอมูลทั่วไปของระบบ ซ่ึงแบงออกเปนสวนผูใชงานระบบ สวนการ
ปรับปรุงไฟลขอมูล สวนขอมูลระบบสาธารณูปโภค สวนจัดการขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม เชน ปรับปรุง
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ขอมูลช่ือเขาระบบของผูใชงานระบบ ปรับปรุงรหัสผานของผูใชงานระบบ ปรับปรุงขอมูล
รายละเอียดโปรแกรม เปนตน 

กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลการเขาอาศัย 
การจัดการขอมูลการพักอาศัย เปนหนาที่ของเจาหนาที่อาคารสถานที่ โดยเจาหนาที่จะ

ทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนทําการปรับปรุงขอมูลในสวนนี้ สําหรับขอมูลในกระบวนการนี้จะ
ประกอบดวย ขอมูลอาคาร บานพัก ขอมูลผูอาศัย ขอมูลการเขาใชอาคารบานพัก ขอมูลคําสั่ง
ประกาศ และขอมูลหนวยงาน 

กระบวนการที่ 4 จัดการอัตราเรียกเก็บ 
การจัดการขอมูลอัตราเรียกเก็บเปนหนาที่ของเจาหนาเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 

เจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค ตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนเขาทําการปรับปรุงขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับอัตราเรียกเก็บ เชนประเภทผูใชสาธารณูปโภค อัตราเรียกเก็บตามประเภทผูใช
สาธารณูปโภค 

กระบวนการที่ 5 จัดเก็บคาสาธารณูปโภค 
การจัดเก็บคาสาธารณูปโภคเปนหนาที่ของเจาหนาเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค เจาหนาที่

เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค ตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนเขาทําการปรับปรุงขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดเก็บคาสาธารณูปโภค เชนนําเขาขอมูลการเขาอาศัยจากฐานขอมูลที่ใชรวมกันของ
ระบบ กําหนดอัตราเรียกเก็บตามประเภทผูใช  การใชสาธารณูปโภค ระบบจะทําการคิดคํานวณคา
สาธารณูปโภคจากอัตราเรียกเก็บและขอมูลการใชสาธารณูปโภค หลังจากนั้นจะทําการออก
ใบเสร็จรับเงินสําหรับนําไปเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภคตอไป 

กระบวนการที่ 6 ออกรายงานเพื่อการจัดการ 
เปนกระบวนการประมวลผลขอมูลโดยสรุปในรูปแบบของการออกรายงานประเภท

ตางๆ ของระบบแบงรายงานออกเปน 2  สวน สวนของไคลเอนต/เซิรฟเวอรเชน รายงานอาคาร 
บานพัก รายงานสาธารณูปโภค รายงานสรุปปริมาณการใชไฟฟา รายงานสรุปปริมาณการใช
น้ําประปา รายงานสรุปเรียกเก็บคาขยะและตัดหญา โดยมีผูเกี่ยวของกับกระบวนการนี้ คือ 
เจาหนาที่อาคารสถานที่  เจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค สวนของระบบออนไลนออกรายงาน
ของการใชสาธารณูปโภคของผูใช และออกรายการสรุปการใชสาธารณูปโภคของผูบริหาร โดย
ผูใชงานตองทําการปอนชื่อเขาระบบและรหัสผานกอน สําหรับระบบออนไลนระบบจะนําชื่อเขา
ผูใชและรหัสผานดังกลาวไปตรวจสอบกับฐานขอมูลของคณะแพทยศาสตร เมื่อผลการตรวจสอบ
ถูกตอง ผูใชระบบทั่วไปจะสามารถเขาใชงานระบบได 

 



 26 

ขอมูลจัดการระบบ  
ขอมูลจัดการระบบ D1 ประกอบดวยขอมูลผูใชงาน (userfile) ขอมูลกําหนดสิทธิการใช

งาน (usegroup) ขอมูลโปรแกรม (program) ขอมูลกลุมโปรแกรม (prggroup) ขอมูลสาธารณูปโภค 
(tpubutil ) ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม (tvatft) 

ขอมูลจัดการเขาอาศัย  
ขอมูลการเขาอาศัย D2 ประกอบดวยขอมูลอาคาร (tbuilding) ขอมูลประเภทอาคาร 

(tbuildtype) ขอมูลที่อาศัย (tbuildlist) ขอมูลถนน (tbuildroad) ขอมูลประเภทจัดสรร (tbuildtypeset) 
ขอมูลกลุมที่อยูอาศัย (taddress_grp) ขอมูลเขาอาศัย (ttenant) ขอมูลคําสั่ง-ประกาศ (torder) ขอมูลผู
อาศัย (temployee) ขอมูลคํานําหนา (tprefix) ขอมูลประเภทผูทํางาน (tpostype) ขอมูลตําแหนง 
(tposition) ขอมูลหนวยงาน (tunit) ขอมูลสังกัดหนวยงาน (tjob) ขอมูลคณะ-หนวยงาน (tdepcmu) 

ขอมูลอัตราเรียกเก็บ 
ขอมูลอัตราเรียกเก็บ D3 ประกอบดวยขอมูลประเภทการเรียกเก็บ (tpubcosttype) ขอมูล

อัตราเรียกเก็บ (tpubcost) ขอมูลคาคํานวณเฉพาะ (tpaymulmt) ขอมูลสวนลด (tpubcostre) 
ขอมูลจัดเก็บคาสาธารณูปโภค 
ขอมูลจัดเก็บคาสาธารณูปโภค D4 ขอมูลเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค (tpaymain) 

 
 
3.2.3 แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

จากรูป 3.4 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถเขียนรายละเอียดเปนแผนผังกระแสขอมูลไดดังรูป 3.5 

 
 
 
 
 
 
 



  
รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 
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จากรูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคา
สาธารณูปโภค  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สามารถแยกกระบวนยอยของ
กระบวนการที่ 2 กระบวนการที่ 3 กระบวนการที่ 4 กระบวนการที่ 5 กระบวนการที่ 6 และ ไดดังนี้ 
 

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
₣ŀ″őš″ŁĚ½

2.1

ł ę−̇ ĚćŔİ č□̊″Ďşŀč

2.2

ขอมูลผูใชงานที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลผูใชงานที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลผูใชงานที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลจัดการระบบD1ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
ăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

2.3

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
ŞĚĂĺşŀč̋ ′ĚŇğĹŚş

2.4

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
Ŕİ č□ăťĚćĎŁ

2.5

ขอมูลการจัดการไฟลที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลการจัดการไฟลที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลสาธารณูปโภคที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลสาธารณูปโภคที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองการปรับปรุง

ไฟลขอมูลสํารอง

ไฟลขอมูลสํารองที่ตองการ

ขอมูลผูใชงานที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลการจัดการไฟลที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลการจัดการไฟลที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลสาธารณูปโภคที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลสาธารณูปโภคที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรับปรุงแลว

ไฟลขอมูลสํารอง

ไฟลขอมูลสํารองที่ตองการ

MIS-คณะฯP

ขอมูล MIS-คณะฯ

 
 

รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 2 จัดการขอมลูทั่วไปของระบบ 
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กระบวนการที่ 2.1 จัดการขอมูลผูใชงาน 
ผูดูแลระบบล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล โดยนําเขาขอมูล

จากฐานขอมูลระบบบุคลากรคณะแพทยศาสตร (P MIS คณะแพทยศาสตร) ซ่ึงจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับผูใชระบบ เชน ช่ือ นามสกุล ช่ือผูใช รหัสผาน สถานะ ตําแหนง หนวยงาน กลุมผูใชงาน  

กระบวนการที่ 2.2 จัดการไฟลขอมูลระบบ 
เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลไฟลของระบบ เชน 

ขอมูลโปรแกรม ขอมูลรายละเอียดโปรแกรม ขอมูลกลุมผูใชงาน โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิ์การใชงานของผูใชระบบแตละฝาย สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชโปรแกรมตางๆได  

กระบวนการที่ 2.3 จัดการขอมูลสาธารณูปโภค 
เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลสาธารณูปโภค 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณูปโภคนั้น 
กระบวนการที่ 2.4 จัดการขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม 
เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบสามารถทําการ แกไข ขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มที่ใชในการ

คํานวณคาสาธารณูปโภค 
กระบวนการที่ 2.5 จัดการขอมูลไฟลสํารอง 
เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบสามารถทําการสํารองไฟลขอมูลสาธารณูปโภคมาเก็บ

ไวได (กระบวนการสํารองใหผูดูแลระบบฐานขอมูลคณะแพทยศาสตร เปนผูทําใหโดยมีรูปแบบ
ไฟลสํารองขึ้นตนดวย pub ตามดวยเลขเดือน 2 หลัก ตามดวยเลขวันที่ 2 หลัก ตามดวยเลขปค.ศ. 4 
หลัก เชน pub01252008) 
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ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
ĎĚ̋Ěć-¼″Ě½ğę̇

3.1

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč₣ŀ″ĎĚ·ęĆ

3.2

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
Ą½′̄ĆŁĚ½

3.3

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
˝ťĚăęśŁ-¾ćĘ̇Ě·

3.4

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
˙ĚćŇ̊″ĚĎĚ·ęĆ

3.5

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลหนวยงานที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลอาคาร-บานพักที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลอาคาร-บานพักท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลผูอาศัยที่ที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลผูอาศัยที่ที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลหนวยงานที่ปรับปรุงแลว

ขอมลูหนวยงานท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลหนวยงานท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลคําส่ัง-ประกาศที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลการเขาอาศัยที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลการเขาอาศัยที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลการเขาอาศัยที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลการเขาอาศัยที่ปรับปรุงแลว

MIS-คณะฯP

ขอมูล MIS-คณะฯ

ขอมูลการเขาอาศัยD2

 
 

รูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 3 จัดการขอมลูการเขาอาศัย 
 

กระบวนการที่ 3.1 จัดการขอมูลอาคาร-บานพัก 
เจาหนาที่อาคารสถานที่ ล็อกอินเขาสูระบบ จะสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูล

อาคาร-บานพัก โดยในกระบวนการนี้มีขอมูลที่เกี่ยวของเชนขอมูลช่ืออาคาร ขอมูลถนน ขอมูล
ประเภทจัดสรร ขอมูลกลุมที่อาศัย ขอมูลบานพัก โดยสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลดังกลาวขางตน
ได  

กระบวนการที่ 3.2 จัดการขอมูลผูอาศัย 
เปนกระบวนการที่เจาหนาที่อาคารสถานที่ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลผูอาศัย 

โดยขอมูลผูอาศัยที่เปนบุคลากรคณะแพทยศาสตร สามารถนําเขาขอมูลจากฐานขอมูลระบบ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร  
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กระบวนการที่ 3.3 จัดการขอมูลผูอาศัย 
เปนกระบวนการที่ เจาหนาที่อาคารสถานที่ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูล

หนวยงานทีเปนหนวยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร เทานั้น 
กระบวนการที่ 3.4 จัดการขอมูลคําสั่งประกาศ 
เปนกระบวนการที่เจาหนาทีอ่าคารสถานที่ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลคําสั่ง

หรือประกาศที่คณะแพทยศาสตร ออกมาในการจัดสรรบานพัก 
กระบวนการที่ 3.5 จัดการขอมูลการเขาอาศัย 
เปนกระบวนการที่เจาหนาทีอ่าคารสถานที่ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลการเขา

อาศัยโดยนําขอมูลผูอาศัยเขารวมกับขอมลูบานพัก 
 

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
¾ćĘŇŞ²ŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.1

ł ę−̇ Ěć̊ ″Ďşŀč
Ďę×ćĚŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.2

D3 ขอมูลอัตราเรียกเก็บ

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลประเภทเรียกเก็บที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลประเภทเรียกเก็บที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ตองการปรับปรุง

 
 

รูป 3.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 4 จัดการอัตราเรียกเก็บ 
 

กระบวนการที่ 4.1 จัดการขอมูลประเภทการเรียกเก็บ 
เจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภคล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข

ขอมูลประเภทการเรียกเก็บ 
กระบวนการที่ 4.2 จัดการขอมูลอัตราเรียกเก็บ 
เจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลอัตราเรียกเก็บ 
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¼ę½² Ľ̇ŇćĺĆ̇Ň̇ř¼
˝′ĚăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

5.1

ğĹşğ□ő¼Ňăćřł

5.2

ขอมูลเรียกเก็บที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลเรียกเก็บท่ีตองการปรับปรุง
ขอมูลเรียกเก็บท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลเรียกเก็บที่ตองการปรับปรุง

พิมพใบเสร็จ พิมพใบเสร็จ

ใบเสร็จ ใบเสร็จ

D4 ขอมูลเรียกเก็บ

 
 

รูป 3.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 5 จัดเก็บคาสาธารณูปโภค 
 

กระบวนการที่ 5.1 บันทึกเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
เจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภคล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข

ขอมูลบันทึกเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
กระบวนการที่ 5.2 พิมพใบเสร็จ 
เจ าหน าที่ เ รี ยก เก็บค าสาธารณูปโภคสามารถทํ าการพิมพ ใบเสร็จ เรี ยก เก็บ                    

คาสาธารณูปโภค 
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รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการที ่6 ออกรายงาน 
 

 กระบวนการที่ 6.1 ออกรายงานสําหรับเจาหนาท่ีอาคารสถานที่ 
 เจาหนาที่อาคารสถานที่ออกรายงานสําหรับจัดการดานอาคารสถานที่ 
 กระบวนการที่ 6.2 ออกรายงานสําหรับเจาหนาท่ีเรียกเก็บ 
 เจาหนาที่เรียกเก็บสาธารณูปโภคออกรายการสําหรับการจัดการเรียกเก็บ 

 กระบวนการที่ 6.3 ออกรายงานสําหรับผูอาศัย 
 ผูอาศัยดูรายงานการใชสาธารณูปโภคเฉพาะของผูใชเอง ดูไดจากระบบออนไลน 
 กระบวนการที่ 6.4 ออกรายงานสําหรับผูบริหาร 
 ผูบริหารดูรายงานภาพรวมการใชสาธารณูปโภค ดูไดจากระบบออนไลน 
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ขอมูลผูใชงานที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลผูใชงาน

č¼₣ŀ″őš″ŁĚ½

2.1.3

ผลการลบขอมูลผูใชงาน

ขอมูลผูใชงานที่ตองการลบ

ขอมูลผูใชงานที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลผูใชงาน

ŇğĹŚş₣ŀ″őš″ŁĚ½

2.1.2

ขอมูลจัดการระบบD1

ขอมูลผูใชงานที่ตองการเพิ่ม
ขอมูล MIS-คณะฯ

ň̇ ″Ŕ̊₣ŀ″őš″ŁĚ½

2.1.4

ผลการเพิ่มขอมูลผูใชงาน

ขอมูลผูใชงานที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลผูใชงาน

ขอมูลผูใชงานที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลผูใชงาน

ขอมูลผูใชงานที่ตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลผูใชงาน ˝″½ĄĚ₣ŀ″őš″ŁĚ½

2.1.1

MIS-คณะฯP

ขอมูลผูใชงานที่ตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลผูใชงาน

 
 

รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่2.1 จัดการขอมูลผูใชงาน 
 
 จากกระบวนการที่ 2.1 จัดการขอมูลผูใชงาน สามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน
กระบวนการยอยได 4 กระบวนการดังรูป 3.11 ไดแก 
 กระบวนการ 2.1.1 คนหาผูใชงานที่ตองการเพิ่มจากฐานขอมูลคณะแพทยศาสตร 
 กระบวนการ 2.1.2 เพิ่มผูใชงาน 
 กระบวนการ 2.1.3 ลบผูใชงาน 
 กระบวนการ 2.1.4 แกไขผูใชงาน 
 โดยผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลผูใชงานระบบ เกีย่วกับชื่อ 
นามสกุล ช่ือผูใช รหัสผาน สถานะ ตําแหนง หนวยงาน และกลุมผูใชงาน 
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ขอมูลไฟลที่ตองการเพิ่ม

č¼̊″ĎşŀčŔİ č□

2.2.2

ผลการลบขอมูลไฟล

ขอมูลไฟลที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลไฟล

ŇğĹŚş̊ ″ĎşŀčŔİ č□

2.2.1

ขอมูลจัดการระบบD1

ň̇ ″Ŕ̊˚″ĎşŀčŔİ č□

2.2.3

ผลการลบขอมูลไฟล

ขอมูลไฟลที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลไฟล

ผลการเพิ่มขอมูลไฟล

ขอมูลไฟลท่ีตองการลบ

ขอมูลไฟลท่ีตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลไฟล

ขอมูลไฟลท่ีตองการลบ

 
 

รูป 3.12 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่2.2 จัดการไฟลขอมูล 
 

จากกระบวนการที่ 2.2 จัดการไฟลขอมูลสามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน
กระบวนการยอยได 3 กระบวนการดังรูป 3.12 ไดแก 
 กระบวนการ 2.2.1 เพิ่มขอมูลไฟล 
 กระบวนการ 2.2.2 ลบขอมูลไฟล 
 กระบวนการ 2.2.3 แกไขขอมูลไฟล 
 โดยผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขไฟลขอมูลระบบ คือ ขอมูลโปรแกรม 
ขอมูลรายละเอียดโปรแกรม 
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ขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋ ที่ตองการเพิ่ม

č¼̊″Ďşŀč
ăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

2.3.2

ขอมูลสาธารณูปโภคที่ตองการแกไข

ŇğĹŚş̊ ″Ďşŀč
ăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

2.3.1

ขอมูลจัดการระบบD1

ň̇ ″Ŕ̊˚″Ďşŀč
ăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

2.3.3

ขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋ ที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋ ผลการเพิ่มขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

ผลการลบขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

ขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋ ท่ีตองการลบ ขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋ ที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลăĚ³Ěćþŀ¾ŐŞ̋

ขอมูลสาธารณูปโภคที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลสาธารณูปโภค ผลการแกไขขอมูลสาธารณูปโภค

 
 

รูป 3.13 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่2.3 จัดการขอมูลสาธารณูปโภค 
 

จากกระบวนการที่ 2.3 จัดการขอมูลสาธารณูปโภค สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการดังรูป 3.13 ไดแก 
 กระบวนการ 2.3.1 เพิ่มขอมูลสาธารณูปโภค 
 กระบวนการ 2.3.2 ลบขอมูลสาธารณูปโภค 
 กระบวนการ 2.3.3 แกไขขอมูลสาธารณูปโภค 
 โดยผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลสาธารณูปโภค 
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ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการเพิ่ม

č¼̊″Ďşŀč
ĎĚ̋Ěć-¼″Ě½ğę̇

3.1.2

ŇğĹŚş̊ ″Ďşŀč
ĎĚ̋Ěć¼″Ě½ğę̇

3.1.1

ขอมูลการเขาอาศัยD2

ň̇ ″Ŕ̊˚″Ďşŀč
ĎĚ̋Ěć-¼″Ě½ğę̇

3.1.3

ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลอาคาร-บานพัก ผลการเพิ่มขอมูลอาคาร-บานพัก

ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการลบ ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลอาคาร-บานพัก ผลการลบขอมูลอาคาร-บานพัก

ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการแกไข ขอมูลอาคาร-บานพักที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลอาคาร-บานพัก ผลการแกไขขอมูลอาคาร-บานพัก

 
 

รูป 3.14 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่3.1 จัดการขอมูลอาคาร-บานพัก 
 

จากกระบวนการที่ 3.1 จัดการขอมูลอาคาร-บานพัก สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการดังรูป 3.14 ไดแก 
 กระบวนการ 3.1.1 เพิ่มขอมูลอาคารบานพัก 
 กระบวนการ 3.1.2 ลบขอมูลอาคารบานพัก 
 กระบวนการ 3.1.3 แกไขขอมูลอาคารบานพัก 
 โดยเจาหนาทีอ่าคารสถานที่สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลอาคารบานพัก 
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ขอมูลผูอาศัยท่ีตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลผูอาศัย

č¼₣ŀ″ĎĚ·ęĆ

3.2.3

ผลการลบขอมูลผูอาศัย

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการลบ

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลผูอาศัย

ŇğĹŚş₣ŀ″ĎĚ·ęĆ

3.2.2 ขอมูล MIS-คณะฯ

ň̇ ″Ŕ̊₣ŀ″ĎĚ·ęĆ

3.2.4

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลผูอาศัย

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลผูอาศัย

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลผูอาศัย ˝″½ĄĚ₣ŀ″ĎĚ·ęĆ

3.2.1

MIS-คณะฯP

ผลการคนหาขอมูลผูอาศัย

ขอมูลการเขาอาศัยD2

ขอมูลผูอาศัยที่ตองการคนหา

ขอมูลผูอาศัยท่ีตองการเพิ่ม
ผลการเพิ่มขอมูลผูอาศัย

ขอมูลการเขาอาศัยD2
ผลการคนหาขอมูลผูอาศัย

 
 
 

รูป 3.15 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่3.2 จัดการขอมูลผูอาศัย 
 

จากกระบวนการที่ 3.2 จัดการขอมูลผูอาศัย สามารถแยกกระบวนการทาํงานออกเปน
กระบวนการยอยได 4 กระบวนการดังรูป 3.15 ไดแก 
 กระบวนการ 3.2.1 คนหาขอมูลผูอาศัยจากขอมูลผูอาศัยหรือจากฐานขอมูลคณะ
แพทยศาสตร 

กระบวนการ 3.2.2 เพิ่มขอมูลผูอาศัย 
 กระบวนการ 3.2.3 ลบขอมูลผูอาศัย 
 กระบวนการ 3.2.4 แกไขขอมูลผูอาศัย 
 โดยเจาหนาที่ดานอาคารสถานที่สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลผูอาศัย 
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ขอมูลหนวยงานที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลหนวยงาน

č¼Ą½′̄ĆŁĚ½

3.3.3

ผลการลบขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานที่ตองการลบ

ขอมูลหนวยงานที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลหนวยงาน

ŇğĹŚşĄ½′̄ĆŁĚ½

3.3.2

ň̇ ″Ŕ̊Ą½′̄ĆŁĚ½

3.3.4 ขอมูลหนวยงานที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานที่ตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลหนวยงาน ˝″½ĄĚĄ½′̄ĆŁĚ½

3.3.1

ขอมูลการเขาอาศัยD2

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลหนวยงาน

 
 

รูป 3.16 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่3.3 จัดการขอมูลหนวยงาน 
 

จากกระบวนการที่ 3.3 จัดการขอมูลหนวยงาน สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 4 กระบวนการดังรูป 3.16 ไดแก 
 กระบวนการ 3.3.1 คนหาขอมูลหนวยงาน 

กระบวนการ 3.3.1 เพิ่มขอมูลหนวยงาน 
 กระบวนการ 3.3.2 ลบขอมูลหนวยงาน 
 กระบวนการ 3.3.4 แกไขขอมูลหนวยงาน 
 โดยเจาหนาที่ดานอาคารสถานที่สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลหนวยงาน 
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ขอมูลคําส่ัง-ประกาศที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลคําสั่ง-ประกาศ

č¼̋ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě·

3.4.3

ผลการลบขอมูลคําส่ัง-ประกาศ

ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ตองการลบ

ขอมูลคําส่ัง-ประกาศที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลคําส่ัง-ประกาศ

ŇğĹŚş̋ ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě·

3.4.2

ň̇ ″Ŕ̊˝ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě·

3.4.4 ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลคําส่ัง-ประกาศ

ขอมูล˝ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě· ท่ีตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูล˝ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě· ˝″½ĄĚ̋ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě·

3.4.1

ขอมูลการเขาอาศัยD2

ขอมูล˝ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě· ท่ีตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูล˝ťĚăęŚŁ-¾ćĘ̇Ě·

ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลคําสั่ง-ประกาศ

ขอมูลคําสั่ง-ประกาศที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลคําส่ัง-ประกาศ

 
 

รูป 3.17 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่3.4 จัดการขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 

จากกระบวนการที่ 3.4 จัดการขอมูลคําสั่ง-ประกาศ สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 4 กระบวนการดังรูป 3.17 ไดแก 
 กระบวนการ 3.3.1 คนหาขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 

กระบวนการ 3.3.1 เพิ่มขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 กระบวนการ 3.3.2 ลบขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 กระบวนการ 3.3.4 แกไขขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 โดยเจาหนาที่ดานอาคารสถานที่สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
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ขอมูลเขาอาศัยท่ีตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลเขาอาศัย

č¼̊″ĎşŀčŇ̊″ĚĎĚ·ęĆ

3.5.3

ผลการลบขอมูลเขาอาศัย

ขอมูลเขาอาศัยท่ีตองการลบ

ขอมูลเขาอาศัยที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลเขาอาศัย

ŇğĹŚş̊ ″ĎşŀčŇ̊″ĚĎĚ·ęĆ

3.5.2

ň̇ ″Ŕ̊˚″ĎşŀčŇ̊″ĚĎĚ·ęĆ

3.5.4 ขอมูลเขาอาศัยท่ีตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลเขาอาศัย

ขอมูลŇ̊″ĚĎĚ·ęĆที่ตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลŇ̊″ĚĎĚ·ęĆ
˝″½ĄĚ̊″Ďşŀč
Ň̊″ĚĎĚ·ęĆ

3.5.1

ขอมูลการเขาอาศัยD2

ขอมูลŇ̊″ĚĎĚ·ęĆท่ีตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลŇ̊″ĚĎĚ·ęĆ

ขอมูลเขาอาศัยที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลเขาอาศัย

ขอมูลเขาอาศัยท่ีตองการลบ

ผลการลบขอมูลเขาอาศัย

 
 

รูป 3.18 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่3.5 จัดการขอมูลการเขาอาศัย 
 

จากกระบวนการที่ 3.5 จัดการขอมูลคําสั่ง-ประกาศ สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 4 กระบวนการดังรูป 3.18 ไดแก 
 กระบวนการ 3.5.1 คนหาขอมูลการเขาอาศัย 

กระบวนการ 3.5.1 เพิ่มขอมูลการเขาอาศัย 
 กระบวนการ 3.5.2 ลบขอมูลการเขาอาศัย 
 กระบวนการ 3.5.4 แกไขขอมูลการเขาอาศัย 
 โดยเจาหนาที่ดานอาคารสถานที่สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลการเขาอาศัย 
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ขอมูลประเภทเรียกเก็บท่ีตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลประเภทเรียกเก็บ

ň̇ ″Ŕ̊
¾ćĘŇŞ²ŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.1.3

ผลการลบขอมูลประเภทเรียกเก็บ

ขอมูลประเภทเรียกเก็บท่ีตองการลบ

ขอมูลประเภทเรียกเก็บท่ีตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลประเภทเรียกเก็บ

č¼¾ćĘŇŞ²ŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.1.2

ขอมูลประเภทเรียกเก็บที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลประเภทเรียกเก็บ

ŇğĹŚş¾ćĘŇŞ²ŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.1.1

ขอมูลอัตราเรียกเก็บD3

ขอมูลประเภทเรียกเก็บที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลประเภทเรียกเก็บ

ขอมูลประเภทเรียกเก็บที่ตองการลบ

ผลการลบขอมูลประเภทเรียกเก็บ

 
 

รูป 3.19 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่4.1 จัดการขอมูลประเภทเรยีกเก็บ 
 

จากกระบวนการที่ 4.1 จัดการขอมูลประเภทเรียกเก็บ สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการดังรูป 3.19 ไดแก 

กระบวนการ 4.1.1 เพิ่มขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 4.1.2 ลบขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 4.1.3 แกไขขอมูลประเภทเรยีกเก็บ 
 โดยเจาหนาเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลการเขาอาศัย 
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ขอมูลอัตราเรียกเก็บท่ีตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลอัตราเรียกเก็บ

ň̇ ″Ŕ̊
Ďę×ćĚŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.2.3

ผลการลบขอมูลอัตราเรียกเก็บ

ขอมูลอัตราเรียกเก็บท่ีตองการลบ

ขอมูลอัตราเรียกเก็บท่ีตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลอัตราเรียกเก็บ

č¼Ďę×ćĚŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.2.2

ขอมูลอัตราเรียกเก็บท่ีตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลอัตราเรียกเก็บ

ŇğĹŚşĎę×ćĚŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

4.2.1

ขอมูลอัตราเรียกเก็บD3

ขอมูลอัตราเรียกเก็บที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลอัตราเรียกเก็บ

ขอมูลอัตราเรียกเก็บท่ีตองการลบ

ผลการลบขอมูลอัตราเรียกเก็บ

 
 

รูป 3.20 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่4.2 จัดการขอมูลอัตราเรียกเก็บ 
 

จากกระบวนการที่ 4.2 จัดการขอมูลอัตราเรียกเก็บ สามารถแยกกระบวนการทํางาน
ออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการดังรูป 3.20 ไดแก 

กระบวนการ 4.2.1 เพิ่มขอมูลอัตราเรียกเกบ็ 
 กระบวนการ 4.2.2 ลบขอมูลอัตราเรียกเกบ็ 
 กระบวนการ 4.2.3 แกไขขอมูลอัตราเรียกเก็บ 
 โดยเจาหนาเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลอัตรา            
เรียกเก็บ 
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ขอมูลเรียกเก็บท่ีตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลเรียกเก็บ

č¼̊″ĎşŀčŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

5.1.3

ผลการลบขอมูลเรียกเก็บ

ขอมูลเรียกเก็บท่ีตองการลบ

ขอมูลเรียกเก็บที่ตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลเรียกเก็บ

ŇğĹŚş̊ ″ĎşŀčŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

5.1.2

ň̇ ″Ŕ̊˚″ĎşŀčŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

5.1.4 ขอมูลเรียกเก็บท่ีตองการแกไข

ผลการแกไขขอมูลเรียกเก็บ

ขอมูลเรียกเก็บที่ตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลŇćĺĆ̇Ň̇ř¼
˝″½ĄĚ̊″Ďşŀč
ŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

5.1.1

ขอมูลเรียกเก็บD4

ขอมูลŇćĺĆ̇Ň̇ř¼ท่ีตองการคนหา

ผลการคนหาขอมูลŇćĺĆ̇Ň̇ř¼

ขอมูลเรียกเก็บที่ตองการเพิ่ม

ผลการเพิ่มขอมูลขอมูลเรียกเก็บ

ขอมูลเรียกเก็บท่ีตองการลบ

ผลการลบขอมูลเรียกเก็บ

 
 

รูป 3.21 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการที ่5.1 บันทึกเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 

จากกระบวนการที่ 5.1 บันทึกเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค สามารถแยกกระบวนการ
ทํางานออกเปนกระบวนการยอยได 4 กระบวนการดังรูป 3.21 ไดแก 

กระบวนการ 5.1.1 คนหาขอมูลเรียกเก็บ 
กระบวนการ 5.1.2 เพิ่มขอมูลเรียกเก็บ 

 กระบวนการ 5.1.3 ลบขอมูลเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 5.1.4 แกไขขอมูลเรียกเก็บ 
 โดยเจาหนาเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลเรียกเก็บ 
 
 


