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ดร. วสันต ภัทรอธิคมคูมือการใชงานแพลตฟอรมบริหารจัดการปญหา Traffy Fondue 
ทีมวิจัยระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)



ทุกท่านกรุณาเปลี่ยนชื่อ  “ชื่อเทศบาล อบต_ชื่อ-นามสกุล”
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ปรึกษา/สอบถาม/ติดตาม - “Traffy Fondue ระบบจัดการปัญหาเมือง"

LINE Group เทศบาล  อบต รุน 5 

https://line.me/ti/g/j3zU76lnk2 สแกนเช็คชื่อผูเขาอบรม

https://line.me/ti/g/j3zU76lnk2


ยินดีต้อนรับ 

15 อบต. 22 ทต. 9 ทม.

รุ่นที่ 5 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

MNT จ.พิจิตร
การประปานครหลวง กทม.
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น จ.นครปฐม
ท่ีทําการปกครองอําเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.พิจิตร
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมคุ้มครองสิทธิฯ  กทม.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.อยุธยา 
โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มทร.สุวรรณภูมิ จ.อยุธยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.

เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
เทศบาลตําบลเกาะคา จ.ลําปาง
เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตําบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่
เทศบาลตําบลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี
เทศบาลตําบลหนองปลาไหล จ.ชลบุรี
เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด จ.ระยอง
เทศบาลตําบลกลางดง จ.สุโขทัย
เทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จ.ชุมพร
เทศบาลตําบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
เทศบาลตําบลสังคม จ.หนองคาย
เทศบาลตําบลสะบ้าย้อย จ.สงขลา
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลตําบลเสม็ด จ.ชลบุรี
เทศบาลตําบลศรีสุนทร จ.ภูเก็ต
เทศบาลตําบลวังหิน จ.นครราชสีมา
เทศบาลตําบลท่าเสด็จ จ.สุพรรณบุรี
เทศบาลตําบลกะรน จ.ภูเก็ต
เทศบาลตําบลเกษไชโย จ.อ่างทอง
เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เควีซี คอมพิวเตอร์ จ.เชียงราย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) กทม.
กรุงเทพธนาคม KT กรุงเทพฯ
บริษัท บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน) จ.นนทบุรี
Impact Exhibition Management จ.นนทบุรี
Community Relation Saraburi
บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จํากัด  กทม
นิติบุคคลอาคารชุด 333 ริเวอร์ไซด์ กทม.
กลุ่มสะเดาบ้านฉัน จ.สงขลา

ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

72 หน่วยงาน
205 ท่าน

16 ภาครัฐ 10 เอกชนเทศบาลเมืองสีค้ิว จ.นครราชสีมา
เทศบาลเมืองวังสะพุง จ.เลย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
เทศบาลเมืองหลังสวน จ.ชุมพร
เทศบาลตําบลแม่สาย จ.เชียงราย
เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เทศบาลเมืองวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

อบต.ตะเคียนทอง จ. สุราษฎร์ธานี
อบต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี
อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี
อบต.หนองสวรรค์ จ.หนองบัวลําภู
อบต.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
อบต.มะเกลือเก่า จ.นครราชสีมา
อบต.ขุนทอง จ.นครราชสีมา
อบต.ด่านสวี จ.ชุมพร
อบต.เสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา
อบต.ด่านช้าง จ.นครราชสีมา
อบต.ดอนตะหนิน จ.นครราชสีมา
อบต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส
อบต.กระแชง จ.พระนครศรีอยุธยา
อบต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
อบต.หนองเต่า จ.อุบลราชธานี



ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Traffy Fondue 
แฟลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง

รางวัลการันตีคุณภาพ

Citydata dashboard

พลิกโฉมให้
เมืองน่าอยู่.

Traffy* Fondue
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง

Citizen Engagement & 
Empowerment Platform



ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
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พลิกโฉมให้
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Traffy* Fondue
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง

Citizen Engagement & 
Empowerment Platform รางวัลท่ีได้รับ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ป 2564 
(รองชนะเลิศอันดับท่ี 1)

รางวัลผลงานวิจัยแหงชาติท่ีมีผลกระทบสูง ป 2565
(ระดับดี)

● Thailand ICT Award 2019 (ชนะเลิศ)  
● Asian-Pacific ICT Award 2019 (Merit Award) 
● 7 Innovation Award 2020 (Creator Award) 
● Galileo & Copernicus Innovation Challenge 2019 (ชนะเลิศ) 



ข้อมูลประกอบการรับเรื่อง
- รายละเอียดของปัญหา
- รูปภาพ (+ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง)
- ประเภทปัญหา
- พิกัด ตําแหน่ง

14 ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง 
1) ความสะอาด ขยะ
2) ไฟฟา้ ประปา 
3) ไฟถนนเสีย
4) ถนน ทางเท้า
5) อาคารสถานท่ีชํารุด
6) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชํารุด
7) จุดเสี่ยง
8) สาธาณภัย: น้ําท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้ 
9) ต้นไม้ กล่ิน เสียง สัตว์
10) ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์
11) ความช่วยเหลือ
12) สุขภาพ
13) เบาะแสทุจริต
14) อ่ืนๆ

ในอนาคต สามารถปรับชื่อ เพ่ิมประเภท
ใหม่ ได้เอง 
- ปัญหาความยากจน
- ขึ้นทะเบียนร้านค้าในพ้ืนท่ี
- ขั้นทะเบียนป้าย เพ่ือจัดเก็บภาษี
- ขอคิวเข้ารับบริการท่ี อบต/เทศบาล/ศาลากลาง

บริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยข้อมูลเมือง

● พิกัดของปัญหาในระดับ ตําบล 
อําเภอ จังหวัด

● ประเภทปัญหาที่พบบ่อยตามพ้ืนที่
● ประเภทปัญหาที่แก้ไขได้รวดเร็ว
● ประเภทปัญหาที่แก้ไขได้ล่าช้า
● ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการ

จัดการปัญหา
● ความสําเร็จในการแก้ปัญหา
● หน่วยงานที่รับเรื่องได้รวดเร็ว
● หน่วยงานที่เคลื่อนไหว Active
● หน่วยงานที่มีความพึงพอใจสูง
● ฯลฯ

ประชาชน

เจาหนาท่ี

● แจงปญหา

● แกไขปญหา
● ปดงาน

ผูวาราชการ
● ติดตามการแกไขปญหาเชิงพื้นที่
● ขอมูลเมืองสนับสนุนการตัดสินใจ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

Chatbot App, Web

ปัญหาเมือง ข้อมูลบริหารเมืองสําหรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

Traffy Fondue

- ใช้ประเมินผลการดําเนินงาน LPA ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
- ส่งประกวด “รางวัลเลิศรัฐ” ประเภทพัฒนาการบริการ



ประชาชนแจ้งปัญหาเมืองผ่าน          @traffyfondue 

● แจ้งปัญหาท่ีพบได้ง่ายๆ ผ่าน LINE @traffyfondue 
● หรือคลิกท่ีลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
● แจ้งได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เกิน 30 วินาที
● แจ้งได้ทุกพ้ืนที่ ทุกเวลา 
● แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้โดยตรง

ประชาชน

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาสําหรับประชาชน

https://lin.ee/nwxfnHw
https://lin.ee/nwxfnHw


เจ้าหน้าท่ีจัดการปัญหาเมืองผ่านแอปฯ Traffy Fondue หรือ Web Manager หรือ 

● อัพเดทสถานะและรายละเอียดการดําเนินงานผ่านแอปฯ 
หรือเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th/ 

● แสดงไทม์ไลน์สถานะการดําเนินงาน
● จัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้
● รายงานสถิติข้อร้องเรียนของประชาชนและผลการดําเนิน

งานของเจ้าหน้าท่ี

ขั้นตอนการจัดการปัญหาสําหรับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่

https://citydata.traffy.in.th/


เทศบาล อบต. บริหารจัดการปัญหาเมืองผ่าน Dashboard ข้อมูลเมือง

● ติดตามการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ี
● มีข้อมูลเมืองเชิงพ้ืนท่ี ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
● บริหารจัดการปัญหาเชิงพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ ทันเวลา
● จัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ ทุกท่ี ทุกเวลา
● รายงานสถิติเชิงลึกของประชาชน หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี

ผู้บริหาร



กทม x Traffy Fondue
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 https://share.traffy.in.th/teamchadchart 

https://share.traffy.in.th/teamchadchart


Traffy Fondue : มาช่วยอะไรอะไรได้บ้าง

1. ประชาชนสะดวก
○ ส่งรูป ส่งพิกัด รายงานปัญหา ถึง กทม. โดยตรง
○ ให้คะแนนความพอใจการแก้ปัญหาได้
○ ช่วยเป็นหูเป็นตา ทําให้ กทม. รู้ปัญหาในพ้ืนท่ี แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

2. ทุกเขตและสํานักของ กทม. เข้าระบบหมดแล้ว
○ สามารถส่งเร่ืองต่อผ่านระบบ ถึงสํานักและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เลย
○ ตัดระบบราชการท่ีต้องส่งเร่ืองหลายลําดับ
○ พูดคุย สอบถามเพ่ิมเติมกับผู้แจ้งได้ โดยตรง

3. ฝ่ายบริหาร กทม. ช่วยเหลือเขตได้
○ เห็นข้อมูลปัญหาและการแก้ไขปัญหาของทุกพ้ืนท่ีใน กทม.
○ ช่วยเหลือข้อจํากัดต่างๆ ของเขต ให้เข้าแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
○ กระจายอํานาจให้เขต ในอนาคตสามารถเพ่ิมงบประมาณให้เขตเพ่ือแก้ปัญหาได้ โดยตรงและรวดเร็ว
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สถิติ 29 วันท่ีผ่านมา (29 พ.ค.-27 มิถุนายน 2565)

● เขต และ สํานัก เข้าระบบ 100% 
○ 40 ใน 50 เขต รับเร่ืองและเร่ิมดําเนินการไปแล้วมากกว่า 90%

● แจ้งปัญหาเพ่ิม 41 เท่า ใน 29 วัน- เร่ิมต้น 1,300 เร่ือง ปัจจุบัน 54,561 
เร่ือง 

● 10 มิ.ย. รับเร่ือง สูงสุด 3,385 เร่ือง 

● ผู้สนใจเพ่ิม 6 เท่า 
○ 20-24 8.1%
○ 30-34 20.5%
○ 40-44 12%
○ 50+ 14.5%

● เพิ่ิมพลังหลังบ้าน 10 เท่า
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○ 25-29 20.1%
○ 35-39 15.1%
○ 45-49 7.1%
○ ไม่ระบุอายุ 2.6%



กทม เขตและสํานักสามารถรู้ว่า ปัญหาสําคัญคืออะไร 
กระจุกตัวอยู่ท่ีไหน

● วิเคราหะ์ประเภทหลักและสาเหตุของปัญหา 
https://abdul.in.th/teamchadchart-m/

● 50% ของปัญหา: ถนน ทางเท้า แสดงสว่าง น้ําท่วม 
สายไฟ ขยะ 
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● การกระจุกตัว เชิงพ้ืนท่ี
https://share.traffy.in.th/teamchadchart 

https://abdul.in.th/teamchadchart-m/
https://share.traffy.in.th/teamchadchart


1. แยก Dashboard ให้เขต สํานัก ฝ่าย กลุ่มงาน
โฟกัสเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
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กทม. * Traffy Fondue : Next Step



ตัวอย่าง เทศบาล อบต.
ใช้ Traffy Fondue รับแจ้งและบริหารจัดการปัญหา
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สถิติหน่วยงานท่ีนํา Traffy Fondue รับแจ้งและบริหารจัดการปัญหา



ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมือง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้น”

ลดอุบัติเหตุบนทางเท้า

แจ้งวาตภัย

ผลกระทบ

ลดมลพิษ
ลดคาร์บอนฟุตปร้ินท์ 

แจ้งไฟไหม้ แจ้งจับงูเข้าบ้าน แจ้งท่อน้ําชํารุด แจ้งกลิ่นช่องแอร์

สภาพแวดล้อมดีขึ้น
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือได้เร็ว สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ยกระดับคุณภาพชีวิต



ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมือง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้น”

แจ้งป้ายล้ม

ก่อน หลัง

แจ้งฝาท่อชํารุด

ก่อน หลัง



ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมือง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้น”

แจ้งไฟส่องสว่างไม่ติด

ก่อน หลัง

แจ้งเก็บขยะ

ก่อน หลัง



ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมือง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้น”

แจ้งพัดลมเสีย

ก่อน หลัง

แจ้งขายแผงลอยริมโขง

ก่อน หลัง



ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข

ช่วยวางแผนจัดการ 
ช่วย contact tracing 

ช่วยหยุดโควิด

“หน่วยงานต่างๆ ประยุกต์ใช้ Traffy Fondue เพ่ือรับแจ้งผู้ป่วยโควิด-19”

แจ้งแสดงตัวตน
กลับจาก กทม. ต่างประเทศ

ผลท่ีได

แจ้งช่วยเหลือติดเช้ือโควิด
แจ้งเรียกรถพยาบาล

รับผู้ป่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือ
กับโควิด

แจ้งรับผู้ป่วยโควิด

บริหารจัดการ
ระบบส่งต่อผู้ป่วยให้ดีขึ้น 

มีข้อมูลช่วยประสาน ส่งต่อ 
รวดเร็วทันที ทันเวลา



ตัวอย่าง กรุงเทพมหานคร และ เทศบาล อบต ท่ัวประเทศ
ใช้ Traffy Fondue รับแจ้งและบริหารจัดการปัญหา



กรุงเทพมหานครใช้ Traffy Fondue บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
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กรุงเทพมหานครใช้ Traffy Fondue บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
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กรุงเทพมหานครใช้ Traffy Fondue บริหารจัดการแก้ไขปัญหา

27



กรุงเทพมหานครใช้ Traffy Fondue บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
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ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมือง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้น”



ตัวอย่างปัญหาเมืองท่ีได้รับการแจ้งและแก้ไข
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมือง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้น”



ดร. วสันต ภัทรอธิคม
คูมือการใชงานแพลตฟอรมบริหารจัดการปญหาเมือง Traffy Fondueสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต เทศบาล อบจ)

ทีมวิจัยระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)





บริหารจัดการผานแอปพลิเคชัน 
หรือ https://citydata.traffy.in.th

       LINE ID @traffyfondue 
หรือสแกน QR Code หนวยงาน

รับเร่ืองและบริหารจัดการผาน 
Traffy Fondue App

ประชาชน
แจงปญหาเมืองผาน

เจาหนาท่ี

ติดตอสอบถาม

LINE ID
@fonduehelp

บริหารจัดการผาน
citydata.traffy.in.th

LINE ID 
@traffyfondue 

https://line.me/R/ti/p/%40155yjrwo


การบริหารจัดการสถานะของปัญหา 
สถานะ คําอธิบาย

รอรับเรื่อง เม่ือประชาชนแจ้งปัญหา เบื้องต้นเรื่องแจ้งจะอยู่ในสถานะ รอรับเรื่อง จนกว่าเจ้าหน้าท่ีจะเข้ามาปรับเป็นสถานะอื่น

กําลังดําเนินการ
เม่ือเจ้าหน้าท่ีเริ่ม รับเรื่อง ดําเนินการ หรือ อยู่ระหว่างดําเนินการ แก้ไขปัญหา เจ้าหน้าท่ีสามารถปรับเป็นสถานะ 
กําลังดําเนินการ 
(ขอให้เพ่ิมคําอธิบายและแนบรูปภาพเพ่ือให้ประชาชนรับทราบถึงสถานะล่าสุด ข้อจํากัด ความก้าวหน้า เหตุผลความจําเป็นต่างๆ เพ่ือสื่อสารประชาชนให้ชัดเจน 
โดยข้อความและรูปภาพประกอบจะถูกส่งไปผู้แจ้งทุกครั้งที่มีการปรับสถานะ สร้างความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา) 

เสร็จสิ้น เม่ือหน่วยงาน แก้ไขปัญหา แล้วเสร็จ 
(ให้พิมพ์คําอธิบายและแนบรูปภาพประกอบ เพ่ือสื่อสารและสร้างความพึงพอใจในกาแก้ไขปัญหา)

ไม่เกี่ยวข้อง เรื่องท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้อง เป็นการทดสอบ หรือแจ้งเท็จ 
(ขอให้พิมพ์คําอธิบายชี้แจงเหตุผลประกอบ)

ส่งต่อ เรื่องท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน จึง “ส่งต่อ” ให้หน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบแก้ไขปัญหา
โดยตรงเป็นผู้ดําเนินการ 

เชิญร่วม เป็นการเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยหน่วยงานจะเห็นสถานะเดียวกัน ไม่ว่าหน่วยงานใดจะ
ปรับสถานะไหน ทุกหน่วยงานจะเห็นสถานะและความก้าวหน้าเดียวกัน

หมายเหตุ: เรื่องท่ีมีสถานะเป็น “เสร็จสิ้น” หรือ “ไม่เกี่ยวข้อง” หรือ “กําลังดําเนินการ” ท่านสามารถปรับสถานะกลับมาได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของหน่วยงานน้ันๆ เพ่ือแจ้งความคืบหน้าในการ
จัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนติดตามและรับทราบได้ตลอดเวลา 
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ติดต้ังแอปพลิเคชัน
Traffy Fondue1



ดาวนโหลดและติดต้ัง
แอป Traffy Fondue

 ฐานท่ี 1 เชน Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, ฯลฯ iPhone, iPad



“

 ฐานท่ี 1 ดาวนโหลดและติดต้ัง
แอป Traffy Fondue

เชน Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, ฯลฯ iPhone, iPad



เขาสูระบบ2



 ฐานท่ี 2 

เขาสูระบบดวย Facebook

กดปุมดําเนินการ
ตอดวย Facebok01 กดปุม ดําเนินการตอ02



 ฐานท่ี 2 

เขาสูระบบดวย Google

กดปุม ลงช่ือเขา
ใชดวย Google01 กรอกอีเมลและรหัสผาน 

แลวกดปุมเขาสูระบบ02



 ฐานท่ี 2 

เขาสูระบบดวย LINE

01 02 กดปุม อนุญาตกดปุม ล็อกอิน
ดวย LINE



ขอเปนผูดูแลหนวย
งาน (เทศบาล อบต.)3



 ฐานท่ี 3 

ขอเปนผูดูแลหนวยงาน 
(ระบบสรางหนวยงานประเภท เทศบาล อบต. ไวใหแลว)

01 03 กรอกรหัสเขาเปนผู
ดูแลหนวยงาน 

กดปุม “ขอเปนผู
ดูแลหนวยงาน” 
หลังจากเขาสู
ระบบ

หรือ

02  พิมพชื่อหนวย
งานท่ีคนหา
กดปุม “ขอเปน
ผูดูแล”

01
กดปุม ไอคอนรูป
ตึก แลวกด ไอ
คอนรูปคนหา 02  พิมพชื่อหนวย

งานท่ีคนหา
กดปุม “ขอเปน
ผูดูแล”

03 กรอกรหัสเขาเปน
ผูดูแลหนวยงาน



 ฐานท่ี 3 เม่ือใส่รหัสขอเป็นผู้ดูแลหน่วยงานสําเร็จ ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานของท่าน 

04 ระบบแสดงชื่อหนวยงาน ทานสามารถ 
กดท่ีชื่อหนวยงาน เพ่ือเร่ิมตนรับเร่ือง
แจงได

05 เร่ืองแจงจากประชาชน จะอยูในกลอง “รับเร่ือง” ทาน
สามารถ คนหา หรือ เล่ือนข้ึนลง เพ่ือดําเนินการตอไปได



ขอเปนเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน และอนุมัติ
การเปนเจาหนาท่ี4



 ฐานท่ี 4 

กอนขอเปนเจาหนาท่ีใหแกไขประวัติสวนตัว

กด             แลวกด      

กด      เพ่ือแกไข
ประวัติสวนตัว

01
แกไขขอมูลสวนตัว 
แลวกด “บันทึก”    02



 ฐานท่ี 4 
ขอเปนเจาหนาท่ี

01 กดปุม 
กดปุม 02 พิมพชื่อหนวยงาน

กดปุม “+เจาหนาท่ี” 03 ระบบจะสงคําขอ ใหผูดูแลระบบ 
เขามากด อนุมัติเจาหนาท่ี



 ฐานท่ี 4 
ผูดูแลหนวยงาน อนุมัติการขอเปนเจาหนาท่ี

01กดเลือก
แลวกดเลือก
หนวยงานของทาน  

02 03 กดปุม “ยอมรับ” เพ่ือเพ่ิมเจาหนาท่ี หรือ 
กดปุม “ปฏิเสธ” เพ่ือยกเลิก  กดปุม “จัดการเจาหนาท่ี”

กดปุม



 ฐานท่ี 4 

01 02 จะพบหนวยงานท่ีทาน
เปนเจาหนาท่ี

เมื่อไดรับแจงเตือนการอนุมัติแลว จะ
พบหนวยงานของทาน

กด            แลวรีเฟรช โดยกด
กลางจอลากลง แลวปลอย



ดาวนโหลด QR 
Code รับแจงปญหา5



 ฐานท่ี 5 ผูดูแลหนวยงานดาวนโหลด QR Code แจงปญหา

01 02
กดเลือกหนวยงานท่ีตองการ
ดาวนโหลด QR Code

กดปุม กดปุม

กดปุม “ขอมูลหนวยงาน”

03 ดาวนโหลด QR Code
เพ่ือประชาสัมพันธแจง
ปญหาผาน QR Code



ทดลองแจงใน
ฐานะประชาชน6



 ฐานท่ี 6 

01 02 แสกน QR Code 
แจงปญหา

ทดลองแจงในฐานะประชาชน

เปด LINE → กด Home หรือ Chat
→ เพ่ิมเพ่ือน → คิวอารโคด

แลว กดท่ี Link 
แจงปญหาของ
หนวยงานน้ัน

https://landing.traffy.in.
th?key=zRbdpGOV 

https://landing.traffy.in.th?key=zRbdpGOV
https://landing.traffy.in.th?key=zRbdpGOV


 ฐานท่ี 6 

03 04 กด เพ่ิมเพ่ือนกด Open LINE

ทดลองแจงในฐานะประชาชน



 ฐานท่ี 6 
ทดลองแจงในฐานะประชาชน

05 0706 พิมพรายละเอียดเร่ืองแจง 
แลว กดถายรูป เลือกประเภทกดปุม สงขอความ



 ฐานท่ี 6 
ทดลองแจงในฐานะประชาชน

08      1009กดแชรตําแหนง
รอหนวยงานดําเนินการตอไป
หากตองการแจงอีกคร้ัง
กดปุม “แจงเร่ืองใหม”

กดแชรตําแหนงท่ีต้ัง



บริหารจัดการปญหา
และแสดงสถิติผานแอ
ปพลิเคชัน7



 ฐานท่ี 7 

01 02 กดปุม “รอรับเร่ือง”
กดปุม “จัดการ”

กดรูป
กดท่ีหนวยงานของทาน

บริหารจัดการปญหา (ปรับสถานะ)



 ฐานท่ี 7

บริหารจัดการปญหา (ปรับสถานะ)

ตรวจสอบประเภทปญหา 
(เลือกเปล่ียนหากไมถูกตอง) 03 เลือกจัดการสถานะ (กําลังดําเนินการ, 

สงตอ ไปยังหนวยงานอ่ืน หรือ เชิญรวม ใหแกไขรวมกัน) 
พิมพรายละเอียดการแกปญหา
เพ่ิมรูปภาพ/คลิป แลว กด ยืนยัน



 ฐานท่ี 7

บริหารจัดการปญหา (ปรับสถานะ)

เร่ืองจะอยูในเมนู 
“กําลังดําเนินการ” สามารถ
ปรับสถานะตอได

04 ประชาชนจะไดรับแจงเตือนและ
ไดรับการดติดตามความกาวหนา

เมื่อสถานะเสร็จส้ินประชาชนจะไดรับแจงเตือน ให
คะแนนการจัดการปญหา และตอบแบบสอบถาม



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ

01 02
กดเลือกหนวยงานท่ีตองการ
ดาวนโหลด QR Code

กดปุม กดปุม

กดปุม “รายงานสถิติ”



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ



 ฐานท่ี 7 

ดูสถิติ



บริหารจัดการปัญหา
และแสดงสถิติผ่าน
เว็บไซต์ 
https://citydata.traffy.in.th
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01 เขาเว็บไซต 
https://citydata.traffy.in.th  

บริหารจัดการปัญหาผ่านเว็บไซต์ (ปรับสถานะ)

02 กดเขาสูระบบดวย LINE, Facebook หรือ 
Google (ควรใชช่ือบัญชีเดียวกันกับท่ีขอเปดใช
คร้ังแรก แลวจะพบหนวยงานของทาน)

 ฐานท่ี 8 



03 ระบบแสดงช่ือหนวยงาน และเร่ือง
แจงจากประชาชน  

บริหารจัดการปัญหาผ่านเว็บไซต์ (ปรับสถานะ)

04 เลือกกดเร่ืองแจงท่ีตองการดําเนินการ

 ฐานท่ี 8 



05 เลือกปรับสถานะ เพ่ือดําเนินการ
แกไขปญหา  

บริหารจัดการปัญหาผ่านเว็บไซต์ (ปรับสถานะ)

06 เลือกสถานะ  พิมพคําอธิบาย และเพ่ิมรูปภาพ
รายละเอียดของปญหาท่ีแกไข แลวกดปุม ยืนยัน

 ฐานท่ี 8 



01 กดเมนู สถิติ  

แสดงรายงานสถิติท่ีได้รับแจ้ง

02 ระบบแสดงรายงานสถิติท่ีไดรับแจงของทาน

 ฐานท่ี 8 



01 กดเมนู แผนท่ี  

แสดงรายงานสถิติที่ได้รับแจ้งบนแผนที่ออนไลน์

02 ระบบแสดงรายงานสถิติท่ีไดรับแจง
บนแผนท่ีออนไลนของทาน
(หากไมพบใหทานติดตอ Traffy Admin เพ่ือขอเปดใชบริการ)

     LINE ID
@fonduehelp

ติดต่อสอบถาม

 ฐานท่ี 8 

https://line.me/R/ti/p/%40155yjrwo


ข้อมูลเพ่ิมเติม

https://www.traffy.in.th/

ลงทะเบียนอบรมการใช้งาน

https://bit.ly/TrainingFondue



เชิญชวนร่วมประกวดรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง
หัวข้อ รายการ

1. ทําให้รู้จัก มีจํานวนโพสข้อความและรูปภาพผ่าน Facebook 
มากที่สุด (QR Code ประจําหน่วยงาน แสดงขั้น
ตอนการแจ้ง หรือจัดทํา Infographic)

2. แจ้งเรื่องเยอะ มีการแจ้งเรื่องมากที่สุด

3. จัดการมาก มีการจัดการเรื่องมากที่สุด

4. รับเรื่องเร็ว เทศบาล/อบต. รับเรื่องเร็วที่สุด

5. จัดการเร็ว เทศบาล/อบต. จัดการเร็วที่สุด

5. ชวนเพ่ือน แนะนําเทศบาล อบต. ให้เข้าร่วมอบรม/ใช้งาน

6. TikTok สุดปัง ลงคลิป TikTok เชิญชวน แนะนําใช้งาน ติดโลโก้ 
Traffy Fondue ติด #TraffyFondue

500 บาท 
(50 Love)

1,000 บาท 
(5,000 Love)



แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการอบรมการใช้งาน
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue 

รุ่นที่ 5

https://forms.gle/kCdFabEM3qpjDkKv6 

https://forms.gle/kCdFabEM3qpjDkKv6


Thank you



ยินดีต้อนรับ 

6 อบต. 6 ทต. 2 ทม. 2 ทน. 1 อบจ.

รุ่นที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

MNC
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
แผนกซ่อมบํารุงอาคาร กฟผ.แม่เมาะ
หน่วยซ่อมบํารุง โรงพยาบาลตํารวจ
สํานักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบต.เสือเฒ่า
อบต.พลกรัง
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.มาบยางพร
อบต.เฉนียง
อบต.วัดไทรย์
ทต.ศาลากลาง
ทต.ทุ่งเสลี่ยม
ทต.เวียง
ทต.นาเชือก
ทต.อุทัย
ทต.เมืองยาง
ทม.สีคิ้ว
ทม.มหาสารคาม
เทศบาลนครเกาะสมุย
เทศบาลนครนครนครราชสีมา
อบจ.ตรัง

โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์
บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ลุมพินีทาวน์ชิพ รังสิต
พรรคก้าวไกล จ.สมุทรปราการ

6 หน่วยงาน กทม.

สํานักงานเขตบางซื่อ
สํานักงานเขตพระนคร

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์
สํานักการจราจรและขนส่ง กทม

สํานักเทศกิจ กทม.
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนทั้งหมด 110 ท่าน

16 ภาครัฐ 4 เอกชน



ยินดีต้อนรับ 

8 เทศบาลตําบล 13 องค์การบริหารส่วนตําบล

รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

ลงทะเบียนทั้งหมด 66 ท่าน



ยินดีต้อนรับ 

16 เทศบาลตําบล 13 องค์การบริหารส่วนตําบล

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

ลงทะเบียนทั้งหมด 129 ท่าน



กําหนดการ

19 พ.ค. 2565 รายละเอียด

12:30 - 13:00 น. ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าระบบ Zoom meeting

13:00 -  13:10 น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม

13:10 - 13:30 น. กล่าวแนะนํา แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

13:30 - 15:00 น. การใช้งาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

15:00 - 16:00 น. เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการ
ปัญหาเมือง Traffy Fondue



ปรึกษา/สอบถาม - “Traffy Fondue ระบบจัดการปัญหาเมือง"

Facebook Group LINE Group 



ยินดีต้อนรับ 

1 เทศบาลนคร 7 เทศบาลตําบล 13 องค์การบริหารส่วนตําบล

รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9:00 - 12:00 น.
ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

ลงทะเบียนทั้งหมด 64 ท่าน



● ไฟดับ
● นํ้าไม่ไหล
● ขยะล้นถัง
● ฝุ่นละออง
● เสียงรบกวน
● ภัยแล้ง 
● วาตภัย 
● ภัยหนาว 
● ไฟป่า 
● อัคคีภัย
● พิกัด ตําแหน่ง
● รูปภาพ
● ขอความช่วยเหลือ
● รายละเอียดปัญหา
● ฯลฯ

● นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของภาครัฐ เชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
เพ่ือเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลเมือง (City data) ที่สําคัญจําเป็นร่วมกัน

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองสมัยใหม่สําหรับเทศบาล อบต.

● พิกัดของปัญหาในระดับ ตําบล 
อําเภอ จังหวัด

● ประเภทปัญหาที่พบบ่อยตามพ้ืนที่
● ประเภทปัญหาที่แก้ไขได้รวดเร็ว
● ประเภทปัญหาที่แก้ไขได้ล่าช้า
● ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการ

จัดการปัญหา
● ความสําเร็จในการแก้ปัญหา
● หน่วยงานที่รับเรื่องได้รวดเร็ว
● หน่วยงานที่เคลื่อนไหว Active
● หน่วยงานที่มีความพึงพอใจสูง
● ฯลฯ

ประชาชน

เจาหนาท่ี

● แจงปญหา
● แกไขปญหา
● ปดงาน

ผูบริหาร
● ติดตามการแกไขปญหาเชิงพื้นที่
● ขอมูลเมืองสนับสนุนการตัดสินใจ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

Chatbot App, Web

ปัญหาเมือง ข้อมูลบริหารเมือง
สําหรับเทศบาล อบต.

Traffy Fondue

- ใช้ประเมินผลการดําเนินงาน LPA ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
- ส่งประกวด “รางวัลเลิศรัฐ” ประเภทพัฒนาการบริการ


