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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2559 

1 รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล) 
2 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 4 ผลงาน รางวัลละ 40,000 บาท รวม 160,000 บาท 
o ผลงานที่ 04 การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็มแบบผสมเพื่อจัดตารางการผลิตน้ําประปา กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 15 ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิและความชื้นพรอมทั้งแสดงผลอุณหภูมิความชื้น ภายในหองเครือขายคอมพิวเตอร

 และตูอุปกรณเครือขาย  กทส.5 กปภ.ข.5 
o ผลงานที ่22 เคร่ืองดักฝุนละอองสารเคมีใชในขบวนการผลติน้าํประปา กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข.8
o ผลงานที ่34 โปรแกรมประยุกต Wnet 2.0 กรจ.9 กปภ.ข.9

3 รางวัลเหรียญทองแดง จาํนวน 12 ผลงาน รางวัลละ 20,000 บาท รวม 240,000 บาท 
o ผลงานที ่03 อุปกรณตอทอเเกสคลอรีน กปภ.สาขาบานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานที ่06 อุปกรณเตือนไฟฟาดับทัง้ 1 เฟส และ 3 เฟส กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 08 เทคนิคการซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ใหนํากลับมาใชใหมเพื่อควบคุมอัตราน้ําสูญเสยี

ชวงเวลากลางคืน กรจ.9 กปภ.ข.9 
o ผลงานที ่09 เคร่ืองจายปูนขาวพรอมกาก กปภ.สาขาเทงิ กปภ.ข.9
o ผลงานที ่17 ระบบควบคุมเเละตรวจวัดขอมูลระบบผลิตน้ําประปา v.1 กรค.6 กปภ.ข.6
o ผลงานที ่19 เคร่ืองบันทึกปริมาณการใชน้ําผานมาตรวัดแบบ infrared (ir) เพื่อวิเคราะหน้ําสูญเสีย

กปภ.สาขานครสวรรค กปภ.ข.10 
o ผลงานที ่20 ระบบ PWA CLOUD CAMERA V4.01 กทน. ผชท.
o ผลงานที ่21 ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สําหรับเฝาระวังน้ําเค็ม กรค.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที ่25 CIS Spotlight กทส.2 กปภ.ข.2
o ผลงานที่ 32 1-Click Non-Stop Service กทส.7 กรจ.7 กปภ.สาขาอุดรธานี กปภ.ข.7
o ผลงานที่ 35 GIS for Find กปภ.สาขาเชียงราย กปภ.สาขาลําปาง กปภ.ข.9
o ผลงานที่ 37 ระบบแสดงผลขอมูลดานผลิตจายน้ําพรอมการแจงเตือนผานไลน กทน. ผชท.

4 รางวัลชมเชย จํานวน 11 ผลงาน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท 
o ผลงานที ่05 ระบบฐานขอมูลเคร่ืองจักรกลในระบบผลติแบบรวมศูนย กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที ่14 สัญญาณเตือนระดบัน้ําถังสูงต่าํผิดปกต ิกปภ.สาขาเลาขวัญ กปภ.ข.3
o ผลงานที ่16 เคร่ืองแสดงขอมูลการจายน้าํจากระบบ SCADA กรค.5 กปภ.ข.5
o ผลงานที ่18 เคร่ืองแจงเตือนกาซคลอรีนหมดดวยพร็อกซิมิตี้คาปาซิทีฟเซนเซอร กปภ.สาขาเชยีงใหม  กปภ.ข.9
o ผลงานที ่27 โปรแกรมบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํา กปภ.สาขาธัญบุรี กปภ.ข.2
o ผลงานที ่28 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ กทส.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที ่29 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ กทส.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 30 ระบบเฝาระวงัการรับซือ้น้ําจากบริษัทเอกชน (PWA3 Service) กทส.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 31 ระบบควบคุมงบประมาณ กปภ.ข.5 กทส.5 กปภ.ข.5
o ผลงานที่ 33 เเบบสอบถามออนไลน e-Questionnaire ใชในการประเมินผลการฝกอบรม กฝภ.1 รผบ.
o ผลงานที่ 39 โปรแกรมตรวจสอบหนี้คาน้ําพรอมบารโคดสําหรับชําระผานตัวแทนดวยโปรแกรม Line กทส.6 กปภ.ข.6

รวมทั้งสิ้น จํานวน 27 ผลงาน เปนเงนิรวม 510,000 บาท 
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ผลงานที่ไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดน ป 2559 
 
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล) 
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวม 160,000 บาท ดังนี้ 

 

04. การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็มแบบผสมเพ่ือจัดตาราง
การผลิตน้ําประปา 
เสนอโดย กปภ.สาขาเพชรบรุี กปภ.ข.3 
- จากปญหาการควบคุมระบบผลิตจ ายน้ํ ารวมถึงค า
กระแสไฟฟา จึงจัดทําโปรแกรมเพ่ือใชในการจัดทําตารางการ
ผลิตจายน้ําเพ่ือลดตนทุนคาไฟฟาและการจายน้ําใหเหมาะสม   
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 

15. ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิและความช้ืนพรอมท้ังแสดงผล
อุณหภูมิความช้ืน ภายในหองเครือขายคอมพิวเตอรและตู
อุปกรณเครือขาย 
เสนอโดย กทส. กปภ.ข.5 
- จ ากปญหาความชื้ นและ อุณหภู มิ ในห อง เครื อข าย
คอมพิวเตอร จึงจัดทํา สรางชุดวงจรตรวจจับอุณหภูมิและ
ความชื้น เชื่อมโยงสัญญาณผาน PC และ โทรศัพทมือถือ
แบบ Realtime 
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 3,970 บาท 

 

22. เครื่องดักฝุนละอองสารเคมีใชในขบวนการผลิต
น้ําประปา 
เสนอโดย กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข.8 
- จากปญหาการฟุงกระจายในการผสมสารเคมีเชน PAC/ปูน
ขาว จึงคิดคนการพนละอองน้ําเพ่ือเปนตัวดักจับฝุนละออง
ของสารเคมี สามรถปองกันการฟุงกระจายไดดี 
ดําเนนิการ 4 เดือน ลงทุน 500 บาท 

 

34. โปรแกรมประยุกต Wnet 2.0 
เสนอโดย กรจ.9 กปภ.ข.9 
- จากปญหาการสรางโครงขายเพ่ือวิเคราะหระบบทอจายน้ํา
มีความยุงยาก จึงพัฒนาตอยอดโปรแกรม Wnet เพ่ือชวยใน
การตรวจสอบการผิดปกติของเสนทอ ปรับแกแนวทอ และ
แปลงเสนทอใหเปนแบบจําลองทางชลศาสตร เพ่ือใหทํางาน
ไดถูกตองยิ่งข้ึน 
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 0 บาท 
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 12 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 240,000 บาท ดังนี้ 

 

 

03. อุปกรณตอทอเเกสคลอรีน 
เสนอโดย กปภ.สาขาบานฉาง กปภ.ข.1 
- จากปญหาหัวตอทอแกสคลอรีนเกลียวชํารุดงาย จึ ง
ดัดแปลงเปนหัวประกับจับหัวถังคลอรีน โดยการใชนอตขัน
อัดเพ่ือใหใชงานไดนานข้ึน 
ดําเนินการ 1 สัปดาห ลงทุน 1,500 บาท 

 

06. อุปกรณเตือนไฟฟาดับท้ัง 1 เฟส และ 3 เฟส 
เสนอโดย กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3 
- จากปญหาความเสียหายจากการไมทราบวาไฟฟาดับ จึง
จัดทําระบบแจงเตือนเม่ือไฟดับ โดยใชเฟสโปรเทคเตอรและ
รีเลยเปนตัวจับสัญญาณ และสามารถแจงเตือนไฟฟาดับ 
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 3,550บาท 

 

08. เทคนิคการซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ให
นํากลับมาใชใหมเพ่ือควบคุมอัตราน้ําสูญเสียชวงเวลา
กลางคืน 
เสนอโดย กรจ.9 กปภ.ข.9 
- จากปญหาโซลินอยด ท่ีควบคุมการทํางานของ Pilot Valve 
บาวาลวสึกหรอ มีราคาสูงชํารุดแลวใชงานไมได จึงทําการ
ซอมโดยการปาดบาวาลวใหเรียบ และกลึงปลอกสแตนเลส 
ทดแทนการซ้ือใหม 
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 200 บาท 

 

09. เครื่องจายปูนขาวพรอมกาก 
เสนอโดย กปภ.สาขาเทิง กปภ.ข.9 
- จากปญหาการจายปูนขาวจากบอหมักและจายท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ จึงผลิตเครื่องจายโดยใชมอเตอรพรอมชุดปรับ
ความเร็ว ควบคุมการจายปูนขาวผานหนาแปลนเจาะรูท่ีหมุน
ตามความเร็วรอบโดยมีการตอวาลวน้ําเขากระบอกผสมและ
จายลงกวนชา 
ดําเนินการ 2 เดอืน ลงทุน 3,030 บาท 
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 12 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 240,000 บาท (ตอ) ดังนี้  

 

17. ระบบควบคุมเเละตรวจวัดขอมูลระบบผลิต 
น้ําประปา v.1 
เสนอโดย กรค.6 กปภ.ข.6 
- ระบบผลิตน้ําประปาหากตองมีระบบควบคุมอัตโนมัติตองใช 
SCADA ซ่ึงมีราคาแพง จึงพัฒนาใชระบบ PLC พัฒนาเปน 
MINI SCADA เพ่ือการประหยัดงบประมาณ 
ดําเนินการ 18 วัน ลงทุน 900 บาท 

 

19. เครื่องบันทึกปริมาณการใชน้ําผานมาตรวัดน้ําแบบ 
infrared (ir) เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุน้ําสูญเสีย  
เสนอโดย กปภ.สาขานครสวรรค กปภ.ข.10 
- จากปญหาและขอรองเรียนจากมาตรวัดน้ําไมเท่ียงตรง และ
มาตรอัตโนมัติมีราคาสูง จึงสรางอุปกรณอินฟราเรดเพ่ือ
ตรวจวัดจากมาตรวัดน้ําเดิม แสดงผลผานทางหนาจอ LCD 
บันทึกผล บน SD Card สามารถใชสอบทานเม่ือมีขอ
รองเรียนการใชน้ํามากผิดปรกติ 
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 1,415 บาท 

 

20. ระบบ PWA CLOUD CAMERA V4.01  
เสนอโดย กทน. ผชท.  
- พัฒนาอุปกรณกลอง CCTV ใหมีขนาดเล็กลง มีระบบ
จัดเก็บและสงขอมูลตางๆ พรอมท้ังควบคุมสั่งการไดผานทาง 
Internet เพ่ือติดตามขอมูลสถานการณตางๆ ไดอยางมี
ประสทิธิภาพ 
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 5,000 บาท 

 

21. ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สําหรับเฝาระวัง
น้ําเค็ม 
เสนอโดย กรค.3 กปภ.ข.3 
- จากปญหาทดสอบคลอไรด ยากและมีตนทุนสูง จึงจัดสราง
ชุดทดสอบ เพ่ือใหพนักงานผลิตสามารถวิเคราะหไดเอง งาย 
สะดวก มีความนาเชื่อถือ และตนทุนต่ํา ใชชวยเฝาระวัง
น้ําเค็มลุกล้ํา และลดการพ่ึงพาเครื่องมือวัดคาคลอไรด
อัตโนมัต ิ
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 2,314.50 บาท 
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 12 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 240,000 บาท (ตอ) ดังนี้  

 

25. CIS Spotlight 
เสนอโดย กทส.2 กปภ.ข.2 
- จากปญหาการไมทราบสถานการณเชื่อมโยงเครือขายของ
ระบบ CIS จึงไดจัดทําระบบตรวจสอบสถานการเชื่อมโยง
ระบบ ซ่ึงระบบจะเลือกชองทางการเชื่อมตอเชน VPN หรือ 
INTERNET โดยอัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกของผูใชงาน 
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 0 บาท 
 

 

32. 1-Click Non-Stop Service 
เสนอโดย กทส.7 กรจ.7 กปภ.สาขาอุดรธานี กปภ.ข.7 
- จากปญหาการระบุตําแหนงผูใชน้ํา จากGoogle map ซ่ึง
คลาดเคลื่อน จึงใชเทคโนโลยี GPS GIS และระบบเครือขาย 
mobile เขามาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขอติดตั้งมาตร มีการระบุพิกัดท่ีตั้งมาตรวัดน้ําจริงกอนบันทึก
เขาระบบ ทําใหไดพิกัดท่ีถูกตอง 
ดําเนินการ 3 เดอืน ลงทุน 0 บาท 

 

35. GIS for Find  
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงราย, กปภ.สาขาลําปาง กปภ.ข.9 
- จากปญหาการสืบคนตําแหนงในระบบ GIS ท่ีมีโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ เพียงเครื่องเดียว จึงไดพัฒนา GIS WEB เพ่ือให
พนักงานผูใชงานเขาถึงงายและรวดเร็ว ผานอุปกรณมือถือ 
สามารถคนหาบานผูใชน้ํา ประตูน้ํา หัวดับเพลิง ดูขนาดทอได 
ในขณะท่ีอยูในพ้ืนท่ีสํารวจจริง  
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 12,000 บาท 

 

37. ระบบแสดงผลขอมูลดานผลิตจายน้ําพรอมการแจง
เตือนผานไลน 
เสนอโดย กทน. ผชท. 
- จากปญหาการรายงานผลการผลิตจายน้ําในระบบเดิม จึงได
พัฒนาระบบแสดงผลดานผลิต-จายน้ํา แบบรวมศูนยโดยใช
รูปแบบ web service โดยเชื่อมโยงขอมูลเขากับ SCADA, 
Smart control, DMA, GIS เขาดวยกันเพ่ือเชื่อมโยงขอมูล
รวมศูนยผานเว็บมายังสวนกลางและแจงเตือนผานกลุมไลน  
ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน 0 บาท 
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4. รางวัลชมเชย จํานวน 11 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท ดังนี้ 

 

05. ระบบฐานขอมูลเครื่องจักรกลในระบบผลิต 
แบบรวมศูนย 
เสนอโดย กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3 
- นําเขาแผนภูมิเครื่องจักรในระบบผลิต เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการบํารุ งรักษาเชิงปองกัน (PM) และเ พ่ิม
กระบวนการเรียนรูสําหรับพนักงานดวย 
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 

14. สัญญาณเตือนระดับน้ําถังสูงต่ําผิดปกต ิ
เสนอโดย กปภ.สาขาเลาขวัญ กปภ.ข.3 
- จากปญหาน้ําถังสูงแหงหรือลน เนื่องจากมีระบบวัดแบบ
เกา  จึงสรางระบบตรวจวัดเปนระบบลูกลอยและมีสัญญาณ 
กริ่งแจงเตือนเม่ือน้ําแหงหรือลน 
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 1,190 บาท 

 

16. เครื่องแสดงขอมูลการจายน้ําจากระบบ SCADA 
เสนอโดย กรค.5 กปภ.ข.5 
- จากปญหาของระบบการแสดงผล SCADA จึงไดพัฒนา
ตอเชื่อมระบบกับไมโครคอนโทรเลอร แสดงผลเปนบอรด
รายงานผลตาง ๆ เชน ปริมาณน้ําและระดับน้ํา และสามารถ
แจงเตือนความผิดปกติได เพ่ือใชในการเฝาระวังความ
ผิดปกติของการจายน้ํา   
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 7,450 บาท 
 

 

18. เครื่องแจงเตือนกาซคลอรีนหมดดวยพร็อกซิมิตี้ 
คาปาซิทีฟเซนเซอร 
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงใหม กปภ.ข.9 
- จากปญหาการตรวจสอบปริมาณคลอรีนเดิมดวยเครื่องชั่งมี
ไมสะดวกในการใชงาน จึงไดสรางระบบโดยนําพร็อกซิมิตี้คา
ปาซิทีฟเซนเซอร มาวัดคาความจุของถังคลอรีน สามารถแจง
เตือนคลอรีนหมด 
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 9,190 บาท 
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4. รางวัลชมเชย จํานวน 11 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท (ตอ) ดังนี้ 

 

27. โปรแกรมบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํา 
เสนอโดย กปภ.สาขาธัญบุรี กปภ.ข.2 
- จากปญหาการบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํามีความยุงยาก
ซับชอน จึงจัดทําโปรแกรมบันทึกและจัดเก็บขอมูลสัญญา
การใชน้ํา โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2007 มา
ประยุกตใชงานโดยใชฐานขอมูลจาก BILLING และงายตอ
การคนหาขอมูล 
ดําเนินการ 11 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 

28. ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ 
เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3 
- จากปญหาการบันทึกขอมูลติดตามโครงการงบลงทุนใน 
M7 จึงจัดทําโปรแกรมเพ่ือสําหรับชวยบริหารและควบคุม
ติดตามการดําเนินงานโครงการตางๆ ของ กปภ. ตามท่ี
ผูบริหารตองการและสามารถดูผานอุปกรณเคลื่อนท่ีได 
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 

 

29. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3 
- จากปญหาการบันทึกบัญชีดานงบประมาณในกระดาษ จึง
จัดทําระบบบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือติดตามยอด
คงเหลือและรายละเอียดการเบิกใชงบประมาณในแตละ
บัญชีของหนวยงาน สามารถแจงเตือนหรือสรางรายงาน 
และสงขอมูลผานระบบอุปกรณเคลื่อนท่ีได 
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 

 

30. ระบบเฝาระวังการรับซ้ือน้ําจากบริษัทเอกชน 
(PWA3 Service) 
เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3  
- จากปญหาการบันทึกและรายงานปริมาณน้ํารับซ้ือจาก
เอกชน จึงไดจัดทําระบบเฝาระวังใหมีปริมาณน้ําไมต่ํากวา
สัญญารับ ซ้ือน้ํ า  โดยสามารถส งขอ มูลไปยั ง อุปกรณ 
Smartphone ทําใหไดรับขอมูลทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดย
สามารถเฝาระวังและรายงานผลผาน LINE โดยอัตโนมัติ 
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน - บาท 
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4. รางวัลชมเชย จํานวน 11 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท (ตอ) ดังนี้ 

 

31. ระบบควบคุมงบประมาณ กปภ.ข.5 
เสนอโดย กทส.5 กปภ.ข.5 
- จากปญหาการลงบัญชีควบคุมการใชจายงบประมาณบน 
MS-Excel จึงจัดพัฒนาโปรแกรมผาน Web Application 
มาใช ง านทดแทน สามารถบัน ทึกขอ มูลการใช จ า ย
งบประมาณไดสะดวกรวดเร็วข้ึน 
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน - บาท 

 

33. เเบบสอบถามออนไลน e-Questionnaire ใชในการ
ประเมินผลการฝกอบรม 
เสนอโดย กฝภ.1 รผบ. 
- จากปญหาการประเมินผลการฝกอบรมซ่ึงยุงยากสิ้นเปลือง
กระดาษและคาใชจาย จึงสรางระบบประเมินผลทาง web 
browser ซ่ึงอาศัยฟงกชั่น google docs เขามาประยุกตใช
งานเพ่ือความรวดเร็วและประหยัดในการประเมินผล 
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน - บาท 

 

39. โปรแกรมตรวจสอบหนี้คาน้ําพรอมบารโคดสําหรับ
ชําระผานตัวแทนดวยโปรแกรม Line ผาน PC และ 
Smart phone 
เสนอโดย กทส.6 กปภ.ข.6 
- จากปญหาท่ีผูใชน้ําไมมีใบแจงหนี้ในการจายคาน้ํา จึงได
พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ LINE Application เพ่ือใหผูใช
น้ํารองขอขอมูลหนี้คาน้ําผานทางโปรแกรม Line โดยระบบ
จะสงขอมูลหนี้คาน้ําพรอมแสดง Barcode ให 
ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน - บาท 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 
 

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน 

04 
การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็มแบบผสมเพื่อจัด
ตารางการผลิตน้าํประปา 

กปภ.สาขาเพชรบุรี 
กปภ.ข. 3 

นายเอกพล  ปทมดลก 
นายสุคนธ จบัใจ   

วิศวกร 5 
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี 

eakapolp@pwa.co.th 
0830828673 

15 
ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิและความชื้นพรอมทั้ง
แสดงผลอุณหภูมิความชื้น ภายในหองเครือขาย
คอมพิวเตอรและตูอุปกรณเครือขาย 

กทส.5 กปภ.ข. 5 
นายสทุธิศักดิ์ ฟูธนากร 
วาที่ ร.ต.นิพนธ ออนแกว 
น.ส.รัชฎาภรณ แสงแกว 

พนักงานคอมพิวเตอร 5 
หนง.บริการคอมฯ 
หนง.ประมวลขอมูล 

suthisakf@pwa.co.th 
088-3964455 

22 เคร่ืองดักฝุนละอองสารเคมี 
กปภ.สาขามุกดาหาร 

กปภ.ข.8 
นายปญญา หาระสาร 
นายฐานิต อินทรวงศ 

หัวหนางานผลิต 
นายชางไฟฟา 6 

panyah@pwa.co.th 
085-3008442 

34 โปรแกรมประยุกต Wnet 2.0 กรจ.9 กปภ.ข.9 

นายธนพล อัตถวิบลูยกุล 
น.ส.นนัทพัทธ ทิตยประวรรณ 
นางพงศธร พิจิตรธรรม 
นายธุวชิต แฉลมเขตต 
นางศรประภา ทิพยเดโช 

หนง.แผนที่และแนวทอ 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 

tanapona@pwa.co.th 
084-4801220 

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน 

03 อุปกรณตอทอเเกสคลอรีน 
กปภ.สาขาบานฉาง 

กปภ.ข.1 

นายพรรษวชัร  กิมานนัโท 
นายสายชล  มัติโก 
นายวิทยา  จิ๋วแกว 
นายนันทวฒัน  สืบเรือง 

หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 6 
ชางเคร่ืองกล 4 
ชางเคร่ืองกล 3 

sinwere.cm@hotmail.com 
038-602008 

06 อุปกรณเตือนไฟฟาดับทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส 
กปภ.สาขากาญจนบุรี 

กปภ.ข.3 

นายพชิัย  พันธอราม 
นายธีรพงษ  เทอมหวาย 
นายเชาวลิต  แดงสาย 
นายอภินนัท  แจมจา 
นายกัมพล  มีตา 
นายไพโรจน  จิระธนานนัต 

ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี 
ชางไฟฟา 4 
ชางไฟฟา 3 
ชางไฟฟา 3 
ผช.ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี 
รก.หนง.ผลิต 

pichaip@pwa.co.th 
081-7191875 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)   
 

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน (ตอ) 

08 
ซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ใหนํา
กลับมาใชใหมเพื่อควบคุมอัตราน้ําสูญเสยี 

กรจ.9 กปภ.ข.9 นายกฤษณะ  สุรินทร นายชางเคร่ืองกล 5 
krissanas@pwa.co.th 

083-1562870 

09 เคร่ืองจายปูนขาวพรอมกาก 
กปภ.สาขาเทิง 

กปภ.ข.9 

นายอัมรินทร  ตุรงคสมบูรณ 
นายเกษม นวลด ี
นายวงศกร พรหมมา 

นายชางเคร่ืองกล 6 
ผูจัดการ 
หนง.งานผลิต 

ammarint@pwa.co.th 
086-1894548 

17 
ระบบควบคุมเเละตรวจวัดขอมูลระบบผลิต
น้ําประปาv.1  

กรค.6 กปภ.ข.6 
นายญาณะวฒัน ปทอง 
นายสุเทพ นิยมพงษ 
นายยุทธภูมิ รามศิริ 

วิศวกร 6 
วิศวกร 5 
นายชางไฟฟา 5 

yannawatp@pwa.co.th 
086-0258976 

19 
เคร่ืองบันทึกปริมาณการใชน้าํผานมาตรวัดน้ํา 
infrared (ir) เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุน้ําสูญเสีย 

กปภ.สาขานครสวรรค 
กปภ.ข.10 

นายสุกิจ สงวนทรัพย 
นายนฤชา ชาตะวราหะ 
นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์ 
นายจนิอา สุภานนัท 

หนง.ผลิต 
นายชางไฟฟา 6 
ชางไฟฟา 5 
ผจก.กปภ.สาขานครสวรรค 

naruchac@pwa.co.th 
086-737438 

20 ระบบ PWA CLOUD CAMERA V4.01  กทน. ผชท.  

นายโยธิน สมสกุล 
นายนนท โพธิวาระ 
นายชวัลวิทย พูลศรี 
นายพชร นพพรพงศา 
น.ส.ธนพร เจษฎาเมธาขจร 
นายไชยเชษฐ ลัทธธินธรรม 
นายกิตติศักดิ์ ตุนาโปง 

หนง.แผนและประเมินผล 
วิศวกร 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
ผอ.กทน. 
วิศวกร 5 

yothins@pwa.co.th 
02-5518755 

21 
ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สาํหรับเฝา
ระวังน้ําเค็ม  

กรค.3 กปภ.ข.3 

นายปริญญา ยามชวง 
น.ส.พรรณเพ็ญ เหมมณี 
น.ส.ฐิติมา วงศสกุล 
น.ส.อัมพิกา เมืองทอง 
นายจตุพล พึ่งยนต 

หนง.งคน.2 
นักวิทยาศาสตร 7 
นักวิทยาศาสตร 7 
นักวิทยาศาสตร 4 
ผอ.กรค. 

parinyaya@pwa.co.th 
095-5526404 



คณะทํางานพจิารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559 หนา 11 
 

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)   
 

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน (ตอ) 
25 CIS Spotlight  กทส.2 กปภ.ข.2 นายนิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 nipatp@pwa.co.th/0863883153 

32 1-Click Non-Stop Service 

กทส.7 กปภ.ข.7 นางลลิตตา สิทธิรัตน ณ นครพนม นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
lalittas@pwa.co.th 

0841234356 
กปภ.สาขาอุดรธาน ี

กปภ.ข.7 
นางธีระชฎา สารทอง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นายไพรจติร วงษพฒุ หนง.งานบริการฯ 

กรจ.7 กปภ.ข.7 นางวลัยา ประกิระเค หนง.แผนที่และแนวทอ 

35 GIS for Find 
กปภ.สาขาเชียงราย 

กปภ.ข.9 
นายอนชุา ศิริบวรเดช ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย 

5511032@pwa.co.th 
083-4894001 

น.ส.คนึงนจิ  เชื้อเมืองพาน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6 
กปภ.สาขาลาํปาง กปภ.ข.9 นายสทิธิธรรม  อูรอด นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6 

37 
ระบบแสดงผลขอมูลดานผลิตจายน้าํพรอมการแจง
เตือนผานไลน  

กทน. ผชท. 

นายธนันตดษิย สงาราศรี 
นายอรรถวิทย ธรรมสโร 
นายสมมาตร เพียรชํานาญ 
นายวฒุิพงศ เนียมประดษิฐ 
น.ส.ณัฏฐธยาน สุวรรณวงค 
นายไชยเชษฐ ลัทธธินธรรม 
นายชวัลวิทย พูลศรี 

หนง.เทคโนโลยีควบคุมระยะไกล 
นายชางไฟฟา 8 
วิศวกร 5 
วิศวกร 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
ผอ.กทน. 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 

thanandits@pwa.co.th 
02-5518755 

 

รางวัลชมเชย 11 ผลงาน 

05 
ระบบฐานขอมูลเคร่ืองจกัรกลในระบบผลิตแบบ
รวมศูนย 

กปภ.สาขาเพชรบุรี 
กปภ.ข.3 

นายเอกพล  ปทมดลก   
นายสุคนธ จบัใจ 

วิศวกร 5 
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี 

eakapolp@pwa.co.th 
083-0828673 

14 สัญญาณเตือนระดบัน้าํถังสูงต่ําผิดปกต ิ
กปภ.สาขาเลาขวัญ 

กปภ.ข.3 
นายวสันต  พฒุเครือ ชางไฟฟา 4 

wasanpu@pwa.co.th 
0954924495 

16 เคร่ืองแสดงขอมูลการจายน้ําจากระบบ SCADA  
กรค.5 กปภ.ข.5 นายสมชาย บุญสง หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต 

somchaib@pwa.co.th 
086-3079096 

กปภ.สาขาหาดใหญ 
กปภ.ข.5 

นายสทิธิชัย จันแดง 
นางจิตติมา ใสบริสุทธิ ์

วิศวกรไฟฟา 
ผช.ผจก.กปภ.สาขาหาดใหญ 



คณะทํางานพจิารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559 หนา 12 
 

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)   
 

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลชมเชย 11 ผลงาน (ตอ) 

18 
เคร่ืองแจงเตือนกาซคลอรีนหมดดวยพร็อกซิมิตี้คา
ปาซิทีฟเซนเซอร 

กปภ.สาขาเชียงใหม 
กปภ.ข.9 

วาที่ ร.ต.วรวิทย  เตจาคํา 
นายกิตติพงษ  อัตถวิบูลยกุล 

ชางไฟฟา 4 
หนง.ผลิต 

ajdaycm@gmail.com 
083-2047220 

27 โปรแกรมบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํา 
กปภ.สาขาธัญบุรี 

กปภ.ข.2 
นางสาวชลภัท  จาํเริญกิตติ นักบริหารงานทั่วไป 4 

chonlapatc@pwa.co.th 
090-8925550 

28 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ กทส.3 กปภ.ข.3 
นายวชัรชัย ปราบณรงค 
นายไพฑูรย ไผลอม 
น.ส.ฐิตพิรรณ พนมไชยสวาง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผอ.กทส. 
หนง.ประมวลขอมูล 

watcharachaip@pwa.co.th 
083-6564521 

29 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ กทส.3 กปภ.ข.3 
นายวชัรชัย ปราบณรงค 
นายไพฑูรย ไผลอม 
น.ส.ฐิตพิรรณ พนมไชยสวาง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผอ.กทส. 
หนง.ประมวลขอมูล 

watcharachaip@pwa.co.th 
083-6564521 

30 
ระบบเฝาระวังการรับซือ้น้าํจากบริษัทเอกชน
(PWA3 Service)  

กทส.3 กปภ.ข.3 
นายสรณ สุวกูล 
น.ส.ฐิตพิรรณ พนมไชยสวาง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
หนง.ประมวลขอมูล 

saranas@pwa.co.th 
096-0084741 

31 ระบบควบคุมงบประมาณ กปภ.ข.5 กทส.5 กปภ.ข.5 

นางสาวสุพรรณิกา ลาโสม 
นางสายทพิย มะเดื่อ 
นางสาวศรัณยา ศุกลรัตน 
นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
นักวิเคราะหระบบงาน 4 
หนง.ประมวลขอมูล 

supunnigarl@pwa.co.th 
089-1982194 

33 
เเบบสอบถามออนไลน e-Questionnaire ใชในการ
ประเมินผลการฝกอบรม 

กฝภ.1 รผบ. 

นายนุกุล แสงบุญม ี
น.ส.อาภาพร เพชรศรีสม 
นายอนุวฒัน แกวสมบัต ิ
นางสาวสุภมาส นอยเสงี่ยม 

หนง.ฝกอบรมภูมิภาค 
วิทยากรฝกอบรม 7 
พ.โสตทัศนปูกรณ 4 
ผอ.กฝภ.1 

nukuls@pwa.co.th 
084-4801220 

39 
โปรแกรมตรวจสอบหนี้คาน้ําพรอมบารโคดสาํหรับ
ชําระผานตัวแทนดวยโปรแกรม Line 

กทส.6 กปภ.ข.6 นายศราวุธ  ภูสีเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
sarawutp@pwa.co.th 

089-5774994 

 


