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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

   

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร / ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถา
วร /ขอมูลผลการยายทรัพยสินถาวร

ขอมูลตรวจรับทรัพยสินถาวรโดยตรง/ขอมูลแจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร / ขอมูลทรัพยสินถาวรชํารุด เสื่อ
มสภาพ หรือเกินความตองการ

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลความเห็นชอบการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร/ ขอมูลประวัติซอมทรัพยสินถาวร / ขอมูลการกําหนดรหัสทรัพยสินถาว
ร

ขอมูลรายละเอียดทรัพยสินถาวรที่จัดซื้อ/จัดจาง / ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร/ขอ
มูลตรวจรับงานจางซอมทรัพยสินถาวร  / ขอมูลการกําหนดรหัสทรัพยสินถาวร

ขอมูลผลการตรวจรับทรัพยสินถาวรที่สงซอม/ขอมูลขอความเห็นชอบ
/ขออนุมัติ/ขอมูลของผู ซื้อทรัพยสินถาวร

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับเงินอื่น ๆ

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร / ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร / ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพ
ยสินถาวร / ขอมูลการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง  /  ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร / ขอมูลการเ
ปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการปรับมูลคาทรัพยสินถาวร / ขอมูลการปรับป
รุงยอดทรัพยสินถาวรคงเหลือ

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร / ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร / ขอมูลประวัติการซอมทรัพ
ยสินถาวร

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร : Level 0

11

ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

2. ระบบงานรับ/จายเงิ
น

10. ระบบบัญชีลักษณะ
3 มิติ

8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลทะเบียนที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง / ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลงร
ายละเอียดทรัพยสินถาวร

ขอมูลรายการทรัพยสินถาวรที่ตองการตัดจําหนาย

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ / ขอมูลการประเมินราคาขั้นต่ํา / ขอมูลผลการคัดเ
ลือกผู ซื้อทรัพยสินถาวร

ขอมูลรายการทรัพยสินถาวรที่จะโอน/บริจาคใหองคภายนอก

ขอมูลแจงความจํานงขอความอนุเคราะหทรัพยสินถาวร

ขอมูลแจงความจํานงเขารวมประมูล

คณะกรรมการ

บริษัท /
 ผูเขารวมประมูล

องคกรที่ขอความ
อนุเคราะห

หัวหนาสวนราชการ

สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

หนวยงาน

กองอาคารและสถานที่
ขอมูลที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง / ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทรัพยสินถาวร

5. ระบบเจาหนี้
ขอมูลการแลกเปลี่ยนทรัพยสินถาวร

ขอมูลการเบิกเงินเพื่อจาย
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ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร : Level 1

11.2

การควบคุมและติดตาม
ทรัพยสินถาวร

11.1

การลงทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

11.4

การคํานวณคาเสื่อมราคา
ทรัพยสินถาวร

11.3

การตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร
ขอมูลผลการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร /
ขอมูลผลการยายทรัพยสินถาวร

ขอมูลแจงการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร  /
ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร

ขอมูลผลการตรวจรับ
ทรัพยสินถาวร
ที่สงซอม

2. ระบบงานรับ/จายเงิน

ขอมูลการตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับเงินอื่น ๆ

8.  ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

10. ระบบบัญชีลักษณะ
3 มิติขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร

ขอมูลการรับทรัพยสินถาวรโดยตรง

ขอมูลการตัดจําหนาย
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร /ข
อมูลการกําหนดรหัสทรัพยสินถา
วร

ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร / ขอมู
ลรายละเอียดทรัพยสินถาวรที่จัดซื้อ/จัดจ
าง/ขอมูลการกําหนดรหัส
ทรัพยสินถาวร

12.  ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
ขอมูลตรวจรับ
งานจางซอมทรัพยสินถาวร

ขอมูลประวัติ
การซอม
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร 8.  ระบบวางแผน
งบประมาณ

คณะกรรมการ

หนวยงาน

หนวยงาน

ขอมูลทรัพยสินถาวรชํารุด เสื่อมส
ภาพ หรือเกินความตองการ

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร/ ข
อมูลการปรับปรุงมูลคาทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการยา
ยทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการปรับปรุงยอดทรัพยสินถ
าวรคงเหลือ

ขอมูลการตรวจรับทรัพยสิน
ถาวรโดยตรง

กองอาคารและสถานที่

ขอมูลทะเบียนที่ดิน
อาคาร สิ่งกอสราง

ขอมูลที่ดิน
อาคาร สิ่งกอสราง

ขอมูลทะเบียนที่ดิน อาคาร
สิ่งกอสราง /ขอมูลผลการเปลี่ย
นแปลง
รายละเอียดทรัพยสินถาวร

ขอมูลการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทรัพยสิน
ถาวร

ขอมูลการยายทรัพยสินถาวร / ขอมูลการเปลี่ยนแปลงรา
ยละเอียดทรัพยสินถาวร/ ขอมูลการปรับมูลคาทรัพยสินถ
าวร / ขอมูลการปรับปรุงยอดทรัพยสินถาวรคงเหลือ

คณะกรรมการ

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ /
ขอมูลของผูซื้อทรัพยสินถาวร

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ/ ข
อมูลการประเมินราคาขั้นต่ํา / ขอ
มูลผลการคัดเลือกผูซื้อทรัพยสิน
ถาวร

องคกรที่ขอความ
อนุเคราะห

ขอมูลรายการทรัพยสินถาวรที่จะโอน/บริจาค
ใหองคกรภายนอก

ขอมูลแจงความจํานงขอความอนุ
เคราะหทรัพยสินถาวร

หัวหนาสวนราชการ
ขอมูลรายการทรัพยสิน
ที่ตองการตัดจําหนาย

ขอมูลความเห็นชอบ
การตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

บริษัท/ผูเขารวมประมูล

ขอมูลประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลแจงความจํานงเขารวมประมูล

สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลประวัติการซอมทรัพยสินถาวร

ขอมูลการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินถาวร

ขอมูล
คาเสื่อมราคา
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

5. ระบบเจาหนี้

ขอมูลการแลกเปลี่ยน
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลการเบิกเงิน
เพื่อจาย

 


