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คํานํา
คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของการประปาสวนภูมิภาค มีอํานาจหนาที่ใน
การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละพิ จ ารณาให ทุ น และรางวั ล ด า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
การประปาสวนภูมิภาค กําหนดรางวัลและทุนในแตละระดับผลงาน รวมถึงปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่
ผูวาการมอบหมาย โดยปจจุบันมีจํานวนคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 15 ทาน ซึ่งเปนคณะผูบริหาร
ภายในการประปาสวนภูมิภาค โดยชวยกันพิจารณาและประกาศผล ดังในรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
การประปาสวนภูมภิ าค
กุมภาพันธ 2560

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่ นปี 2554
1. รางวัลเหรี ยญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไม่มีผลงานที่ได้ รับรางวัล)
2. รางวัลเหรี ยญเงิน จํานวน 7 ผลงาน รางวัลละ 25,000 บาท รวม 175,000 บาท
ผลงานที่ 2. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันนํ ้าประปา กปภ.สาขาเชียงใหม่
ผลงานที่ 4. แจ้ งเตือนตรวจสอบระดับนํ ้าระยะไกลสําหรับแพหรื อรางเลือ่ นโรงสูบนํ ้าดิบ กรค.7
ผลงานที่ 8. แบบจําลองบริ หารจัดการผลิตจ่ายนํ ้าประปา กรค.2
ผลงานที่ 10. แผงควบคุมการผลิตนํ ้าระยะไกลด้ วยโทรศัพท์มือถือ กปภ.เขต 6
ผลงานที่ 11. เครื่ องเตือนความขุน่ กปภ.สาขาเทิง
ผลงานที่ 12. โครงการ Re-engineering มาตรฐานบริ การช่วยเหลือสารสนเทศด้ านคอมพิวเตอร์ กทส.7
ผลงานที่ 14. เครื่ องวัดและบันทึกแรงดันนํ ้าพร้ อมส่งข้ อมูลด้ วยระบบ GSM. กปภ.สาขาสันกําแพง

3. รางวัลเหรี ยญทองแดง จํานวน 7 ผลงาน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท
ผลงานที่ 1. ระบบควบคุมการสูบนํ ้าระยะไกลโดยใช้ โดยคลืน่ วิทยุ กปภ.สาขาเชียงใหม่
ผลงานที่ 3. เครื่ องตรวจจับและเตือนความขุน่ ของนํ ้า กปภ.สาขาด่านช้ าง
ผลงานที่ 5. โครงการรับชําระเงินค่านํ ้าแบบ Online กปภ.เขต 6
ผลงานที่ 6. โครงการแจ้ งเตือนผู้ใช้ นํ ้าผ่านโปรแกรม PwaSMSService กปภ.เขต 6
ผลงานที่ 7. ชุดอุปกรณ์แจ้ งเตือนและระบบควบคุมการจ่ายนํ ้าผิดปรกติ กรค.9
ผลงานที่ 15. ตรวจสอบใบแจ้ งหนี ้ค่าไฟฟ้ าด้ วยโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้ า MS-Excel กรค.6
ผลงานที่ 16. การลดความขุน่ ก่อนเข้ าสูร่ ะบบผลิตนํ ้า กรค.9

รวมทัง้ สิน้ จํานวน 14 รางวัล เงินรางวัลรวม 245,000 บาท
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1. รับรางวัลเหรียญทอง ไม่มีผลงานทีไ่ ด้รับรางวัล
2. รางวัลเหรียญเงิน มี 7 ผลงาน ดังนี้
ผลงานที่ 2. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันน้้าประปา
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงใหม่
เพื่อทดแทน Data Logger เดิมที่มีโอกาสสูญหายและ
เสื่อมสภาพได้ง่ายโดยปรับปรุงเป็นฝาดับเพลิงติดเกจ์วัด
แรงดันแบบพกพา ดาเนินการ 3 วัน ลงทุน 1,600 บาท
การพัฒนาต่อไป พัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนแรงดันผิดปรกติ
ผลงานที่ 4.แจ้งเตือนระดับน้้าส้าหรับแพหรือรางเลื่อน
เสนอโดย กรค.7 อุดรธานี
เมื่อระดับแหล่งน้าสูงขึ้นหรือลดลง แพหรือรางเลื่อนต้องมีการ
เฝ้าระวังเพื่อเตรึยมเลื่อนระดับข้อต่อท่อทางส่ง ซึ่งเดิมใช้
พนักงานในการเดินทางไปตรวจสอบระดับน้า จึงได้สร้าง
เซ็นเซอร์ ตรวจวัดระดับน้าขึ้นและส่งสัญญานเตือนทาง
โทรศัพท์มือถือ ติดตั้งแล้ว 8 แห่ง ลงทุน 6,052 บาท
การพัฒนาต่อไป ขยายผลในหลาย กปภ.สาขาของ กปภ.เขต
7
ผลงานที่ 8. แบบจ้าลองบริหารจัดการผลิตจ่ายน้้าประปา
เสนอโดย กรค.2 สระบุรี ไม่ได้เสนอขอทุน
เป็นการสร้างตารางคานวนใน Excel และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ระบบผลิตน้า เพื่อหาประเมินสภาพปัญหา
และลดต้นทุนในการผลิตน้า
การพัฒนาต่อไป ใช้งานในทุก กปภ.สาขา ของ กปภ.เขต2
ผลงานที่ 10. แผงควบคุมการผลิตน้้าระยะไกล
เสนอโดย กปภ.เขต 6 ขอนแก่น
แผงควบคุมจะบอกสถานะต่างๆของระบบผลิตน้า แจ้งเตือน
และสามารถควบคุมระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาเนินการ
1 เดือน ทดลองในเดือน กย.54 ลงทุน 2,066 บาทจะติดตั้ง
เพิ่มในปี 2555 อีก 4 แห่ง เหมาะกับประปาขนาดเล็ก
การพัฒนาต่อไป ใช้ระบบ 2.4 G ของ TRUE เพื่อให้ระบบ
มั่นคงขึ้น
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ผลงานที่ 11. เครื่องเตือนความขุ่น
เสนอโดย กปภ.สาขาเทิง
แจ้งเตือนความขุ่นของน้าดิบในถังกวนช้า มีเสียงเตือนและ
แจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาเนินการ 3 เดือน ทดลองในเดือน
กย.54 ลงทุน 2,500บาท
การพัฒนาต่อไป ให้แสดงผลเป็นดิจิตอล และเพิ่มจุดติดตั้งใน
ท่อน้าดิบ
ผลงานที่ 12. โครงการ Re-engineering Help desk
เสนอโดย กทส.7
ปรับปรุงการให้บริการทางสารสนเทศคอมพิวเตอร์ IT Help
desk จัดทาคู่มือควบคุม บารุงรักษา ดาเนินการ 1 ปี
ฝึกอบรมใช้งานในเดือน กย.54 ไม่มีค่าใช้จ่าย
การพัฒนาต่อไป พัฒนาและขยายผลให้ครบทุก กปภ.สาขา
ของ กปภ.เขต7
ผลงานที่ 14.เครื่องวัดและบันทึกแรงดันน้้าอัตโนมัติ
เสนอโดย กปภ.สาขาสันกาแพง
ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาเพื่อทดแทน
Data Logger ซึ่งมีราคาแพงและไม่สามารถรับข้อมูล Real
time ได้ ระบบจะส่งข้อมูลทาง GSM และเก็บข้อมูลใน SDcard ดาเนินการ 5 เดือน ทดลองในเดือน สค-กย.54 ลงทุน
20,000บาท
การพัฒนาต่อไป ให้รองรับระบบ 3G และให้สามารถสั่งหรี่
ประตูน้าได้
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3. รางวัลเหรียญทองแดง มี 7 ผลงาน ดังนี้
ผลงานที่ 1.ควบคุมการสูบน้้าระยะไกลโดยใช้โดยคลื่นวิทยุ
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงใหม่
สถานีเพิ่มแรงดันเดิมใช้ระบบส่งสัญญาน GSM ไม่มีระบบ
ควบคุมแรงดัน ระบบผิดพลาดบ่อยครั้ง ต่อมามีการจ่ายราย
ทาง ระบบทางานไม่ได้ต้องใช้พนักงานไปตรวจสอบ โดยได้
ปรับปรุงเป็นระบบคลื่นวิทยุควบคุมและใช้สัญญานGSMเดิม
ส่งข้อมูลระดับน้า ดาเนินการ 27 วัน ในเดือน กค.54 ลงทุน
13,375 บาท
การพัฒนาต่อไป พัฒนาให้ระบบมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
ผลงานที่ 3. เครื่องตรวจจับและเตือนความขุ่นของน้้า
เสนอโดย กปภ.สาขาด่านช้าง
เนื่องจากน้าดิบจะเปลี่ยนแปลงความขุ่นเป็นอย่างมากในบาง
ช่วงของฤดูฝน จึงสร้างเครื่องเตือนขึ้นโดยใช้เซ็นเซอร์แสงผ่าน
ความขุ่นของน้าในท่อน้าดิบ ดาเนินการ 3 เดือน ทดลองใน
เดือน กค.54 ลงทุน2,066 บาท
การพัฒนาต่อไป
ผลงานที่ 5. รับช้าระเงินค่าน้้าแบบ Online
เสนอโดย กปภ.เขต 6 ขอนแก่น
เดิมการชาระค่าน้านอกสถานที่ใช้การถ่ายโอนข้อมูลซึ่งมี
ปัญหากรณีจ่ายเงินซ้าซ้อน และชาระเงินล่วงหน้าไม่ได้จึง
ปรับปรุงเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ OnLine ผ่าน
Internet ทดลองตั้งแต่เดือน ตค.54 ณ กปภ.เขต 6 ไม่มีค่า
ลงทุน จะติดตั้งเพิ่มในปี 2555 อีก 5 แห่ง วงเงิน 588,000
บาท
การพัฒนาต่อไป ให้สามารถชาระเงินต่างสาขาได้ในปี 2555
ผลงานที่ 6. แจ้งเตือนผู้ใช้น้า PwaSMSService
เสนอโดย กปภ.เขต 6 ขอนแก่น
เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน ค่าน้า ตัดมาตร ผู้ใช้น้า
รายใหญ่ แก่ผู้ใช้น้าทางโทรศัพท์มือถือ ทดลอง ณ กปภ.สาขา
ชัยภูมิ ในเดือน สค.54 ไม่มีค่าลงทุน
การพัฒนาต่อไป .ให้มีการสื่อสาร 2 ทางระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้
น้า
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ผลงานที่ 7. แจ้งเตือนและระบบควบคุมการจ่ายน้้า เสนอ
โดย กรค.9 เชียงใหม่ เสนอขอทุน 168,760 บาท
เพื่อ
ช่วยในการลดน้าสูญเสียสาหรับระบบประปาชนาดเล็กโดยใช้
มาตรวัดน้าที่มีระบบส่งสัญญานพัสส์ และสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลข้อมูลเพื่อสั่งหรี่เปิดประตูน้าควบคุม
อัตราจ่ายน้า และแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ ทดลองแล้ว
ในกปภ.สาขาออด เดือน เมย.-มิย.54
การพัฒนาต่อไป พัฒนาให้ระบบมีขนาดกระทัดรัดและเก็บ
ข้อมูลให้ละเอียดยิ่งขึ้น

ผลงานที่ 15.โปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า
เสนอโดย กรค.6
จัดทาเป็นโปรแกรมคานวน Excel เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ ดาเนินการ 1 เดือน
ทดลองในเดือน ตค.54 ลงทุน 500 บาท
การพัฒนาต่อไป ขยายผลใช้ในทุกสาขาของ กปภ.เขต 6
ผลงานที่ 16.การลดความขุ่นก่อนเข้าสู่ระบบผลิตน้้า
เสนอโดย กรค.9 เสนอขอรับทุน 3,400 บาท
เพื่อลดความขุ่นของน้าดิบ ทดลองโดยใช้ท่อ PVC เจาะรูใส่
เม็ดโฟมเป็นหัวดูดน้าดิบ พบว่าลดความขุ่นได้ 20% มีแนวคิด
จะขยายเป็นขนาดใหญ่ใช้งานจริงหรือดักบริเวณปากรางชัก
น้าดิบดาเนินการ 6 เดือน ลงทุน 2,400บาท
การพัฒนาต่อไป ใช้เม็ดโฟมอุตสาหกรรมและให้สามารถใช้
งานได้จริงในระบบประปา กปภ.สาขา ฮอด
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ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่ นปี 2554
รางวัลเหรียญเงิน 7 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
รางวัล/ผลงาน
2.1 ผลงานที่ 2. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดัน
น้้าประปา

หน่วยงาน
กปภ.สาขา
เชียงใหม่(พ)

ผู้เสนอผลงาน
นายประยูร นวมงาม หัวหน้างาน7
รก.หนง บริการและควบคุมน้าสูญเสีย 2

2.2 ผลงานที่ 4. ชุดแจ้งเตือนตรวจสอบระดับน้้า
ระยะไกลส้าหรับแพหรือรางเลื่อนโรงสูบน้้าดิบ

กรค.
กปภ.ข 7

นายทรงพล พนาลิกุล วิศวกร 7
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิตและคณะ

2.3 ผลงานที่ 8. แบบจ้าลองบริหารจัดการผลิต
จ่ายน้้าประปา

กรค.
กปภ.ข 2

เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้า

2.4 ผลงานที่ 10. แผงควบคุมการผลิตน้้าประปา
ระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ

กปภ.ข 6

คณะทางานการจัดการความรู้และการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน

2.5 ผลงานที่ 11. เครื่องเตือนน้้าขุ่น

กปภ.
สาขาเทิง

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์
ช่างเครื่องกล 4

2.6 ผลงานที่ 12. โครงการ Re-engineering
กทส.
มาตรฐานบริการช่วยเหลือสารสนเทศด้าน
กปภ.ข 7
คอมพิวเตอร์
2.7 ผลงานที่ 14. เครื่องวัดและบันทึกแรงดันน้้าพร้อม กปภ.สาขาสัน
ส่งข้อมูลด้วยระบบ GSM.
กาแพง

นายดุสิต ดวงมาตย์พล
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์
นายถาวร พิทักษากร
ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่ริม

6

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น

ธันวาคม 2554
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ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่ นปี 2554 (ต่ อ)
3 รางวัลเหรียญทองแดง 7 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัล/ผลงาน

หน่วยงาน

ผู้เสนอผลงาน

3.1 ผลงานที่ 1. ระบบควบคุม
การสูบน้้าระยะไกลโดยใช้โดย
คลื่นสัญญานวิทยุ

กปภ.สาขา
เชียงใหม่(พ)

นายสวิชา ศิริ
พนักงานประปา 5

3.2 ผลงานที่ 3. เครื่องตรวจจับ
และเตือนความขุ่นน้้า

กปภ.สาขา
ด่านช้าง

นายมาโนช อุปถัมภกานนท์
ผู้จัดการ กปภ.สาขาอ้อมน้อย

3.3 ผลงานที่ 5. โครงการรับ
ช้าระเงินค่าน้้าแบบ Online

กปภ.ข 6

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

3.4 ผลงานที่ 6. โครงการแจ้ง
เตือนผู้ใช้น้าผ่านโปรแกรม
PwaSMSService

ทีมประมวล
ข้อมูล
กปภ.ข 6

1.นส.วนิดา แก้วมุนตรี หัวหน้างานประมวลข้อมูล กทส.6
2. นายศราวุธ ภูสีเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 กทส.6
3. นายรัฐวิทย์ ชื่นเนาวพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 กทส.6
4. นายกิตติศักดิ์ อาจวาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 กทส.6
5. นางสุวณี โนนทนวงษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 กทส.6

3.5 ผลงานที่ 7. ชุดอุปกรณ์แจ้ง
เตือนและควบคุมการจ่ายน้้า
ผิดปรกติ

กรค.
กปภ.ข 9

นายณัชพร ชินวงศ์ นายช่างเครื่องกล 6
นายประสิทธิ์ สายกนก วิศวกร 4
งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 053-352012-17 ต่อ 3201
natchapornc@pwa.co.th saykanok@hotmail.com

3.6 ผลงานที่ 15. ตรวจสอบใบแจ้ง
หนี้ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบ
ค่าไฟฟ้า MS-Excel

กรค.
กปภ.ข 6

นายสมชาย เกียรติปกรณ์
วิศวกร 7 งานบารุงรักษา
043-273715 somchaik@pwa.co.th

3.7 ผลงานที่ 16. อุปกรณ์
ต้นแบบลดความขุ่นก่อนเข้าสู่
ระบบผลิตน้้า

กรค.
กปภ.ข 9

นายวิทยา พานิชย์กระจ่าง
นายช่างเครื่องกล 7
053-352012-17 ต่อ 3201

7

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น

ธันวาคม 2554
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่ นปี 2555
1.รางวัลเหรี ยญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไม่มีผลงานที่ได้ รับรางวัล)
2.รางวัลเหรี ยญเงิน จํานวน 6 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท
ผลงานที่ 3 ระบบฐานข้ อมูลเครื่ องจักร/อุปกรณ์ผลิต กปภ.ข.5
ผลงานที่ 5 โปรแกรมประยุกต์ Wmap9.12 กรจ.กปภ.ข.9
ผลงานที่ 11 ตัวถ่ายทอดกําลัง (ยอยเชือก) กปภ.สุราษฎร์ ธานี กปภ.ข 4
ผลงานที่ 20 ชุดควบคุมเครื่ องจาร์ เทสแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้ วยไมโครโพรเซสเซอร์ กปภ.เพชรบูรณ์ กปภ.ข.10
ผลงานที่ 23 การควบคุมการผลิตนํ ้าประปาระยะไกล ด้ วยระบบ Zigbee กปภ.ข.6
ผลงานที่ 26 ระบบเก็บข้ อมูลจราจรการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้ วย ซอฟต์แวร์ Open source
ตาม พรบ.ว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทีมงานบริการคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย กปภ.ข.3

3.รางวัลเหรี ยญทองแดง จํานวน 6 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท
ผลงานที่ 1 สือ่ สารสนเทศประกอบแบบจําลองระบบผลิตนํ ้าประปา กฝอ.2
ผลงานที่ 8 เครื่ องวัดอัตราการจ่ายสารส้ มดิจิตอล กปภ.เทิง กปภ.ข.9
ผลงานที่ 9 ระบบแจ้ งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้ าและหม้ อแปลงไฟฟ้ าในระบบผลิต กรค.กปภ.ข 7
ผลงานที่ 13 ระบบแจ้ งเตือนก่อนหมดสัญญาคํ ้าประกัน (PWA Smart Alert System) กทส. กปภ.ข.4
ผลงานที่ 21 Doli (Document Library System) กทส. กปภ.ข.7
ผลงานที่ 22 การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสําหรับตรวจหาปริ มาณคลอรี นตกค้ างแบบประหยัด กรค. กปภ.ข.6

4.รางวัลชมเชยลําดับที่หนึง่ จํานวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท
ผลงานที่ 4 เครื่ องเตือนความขุน่ กปภ.เทิง กปภ.ข.9
ผลงานที่ 6 เครื่ องควบคุมการสัง่ งานเครื่ องสูบนํ ้าและแจ้ งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ กรค.กปภ.ข.9
ผลงานที่ 7 ชุดวัดระดับนํ ้าประสิทธิภาพสูง กรค.กปภ.ข.9
ผลงานที่ 12 ระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System) กทส. กปภ.ข.4
ผลงานที่ 15 I care I Do กทส.กปภ.ข.7

5.รางวัลชมเชยลําดับที่สอง จํานวน 13 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท
ผลงานที่ 2 กังหันนํ ้าผลิตกระแสไฟฟ้ าระบบแสงสว่างสําหรับโรงกรองนํ ้า กรค.กปภ.ข.7
ผลงานที่ 10 เครื่ องยนต์แก็สโซลีนเปิ ด/ปิ ดประตูนํ ้า กปภ.ขนอม กปภ.ข.4
ผลงานที่ 14 ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน) กปภ.หนองบัวลําภู กปภ.ข.7
ผลงานที่ 16 เครื อข่ายโทรมาตรอุตนุ ิยมวิทยาอุทกและโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเฝ้ าระวังคุณภาพนํ ้าดิบ อุทกภัย ภัยแล้
และการบริ หารจัดการนํ ้า กทส.กปภ.ข.7
ผลงานที่ 17 เครื่ องตรวจความขุน่ นํ ้าดิบ กปภ.ชุมแพ กปภ.ข.6
ผลงานที่ 18 เครื่ องจ่ายสารเคมีแบบแกนชัก กปภ.ชุมแพ กปภ.ข.6
ผลงานที่ 19 การซ่อมท่อ HPDE โดยใช้ ทอ่ PVC เชื่อมต่อด้ วยยีโบลท์และน็อตดัดแปลงต่อความยาวพิเศษ กปภ. ด่านซ้ าย
กรค.กปภ.ข.7
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ผลงานที่ 24 หุน่ ยนต์ดดู ตะกอนในถังนํ ้าใส กปภ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6
ผลงานที่ 25 เครื่ องดูดโคลนในถังนํ ้าใส กปภ.อ้ อมน้ อย กปภ.ข.3
ผลงานที่ 27 ชุดแจ้ งเตือนแรงดันนํ ้าตํ่าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ กรจ.กปภ.ข.3
ผลงานที่ 28 โปรแกรมวางแผนเดินเครื่ องสูบนํ ้าแบบ TOU กรค.กปภ.ข.6
ผลงานที่ 29 ระบบแจ้ งเตือนและติดตามท่อแตกรั่วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB กปภ.สาขา ลําปาง-เชียงราย กปภ.ข.9
ผลงานที่ 30 เครื่ องดูดอัดลูกปื นเอนกประสงค์ กปภ.สาขาอํานาจเจริ ญ กปภ.ข.8

รวมทัง้ สิน้ จํานวน 30 รางวัล เงินรางวัลรวม 475,000 บาท
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ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ปี 2555
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
2. รางวัลเหรียญเงิน จานวน 6 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท ดังนี้
3. ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิต
เสนอโดย นายพิมาน พร้อมพุทธางกูล,นายศุภวัฒน์ เริงเรียง,
นส.ยุพเรศ บุญดิเรก กปภ.ข 5
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิต เก็บประวัติ
ทาปฏิทินการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ และรวบรวมคู่มือในการ
บารุงรักษา
ดาเนินการ 13 เดือน ธค.54 - ธค. 2555
ลงทุน 200,000 บาท (ในการจัดหา SERVER)
5. โปรแกรมประยุกต์ Wmap9.12
เสนอโดย นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล กรจ.กปภ.ข.9
ใช้ทดแทนโปรแกรม Mapinfo ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและใช้งาน
ยาก เดิมพัฒนาเป็นโปรแกรม PWA_GIS2008 ซึ่งได้รับการยอมรับ
และติ ด ตั้ ง ใช้ ง านในกองภู มิ ส ารสนเทศ กปภ.เขต 1-10 และจาก
ข้อคิดเห็นที่ได้รับเพิ่มเติม จึงได้ปรับปรุงเป็น Wmap9.12 ซึ่งใช้งานได้
ง่ายขึ้น เป็นภาษาไทยสามารถออกรายงานผลปฏิบัติงานเป็นรายเดือน
รายไตรมาส
ดาเนินการ 2 ปี 2553-2555 เดือน ไม่มีค่าลงทุน
11. ตัวถ่ายทอดกาลัง (ยอยเชือก)
เสนอโดย นายสมพงศ์ ณ นคร,นายชานิ บุญชุม, นายพุฒิพงศ์ ยศเมฆ
กปภ.สุราษฎร์ธานี กปภ.ข 4
การถอดประกอบและการตั้งศูนย์เครื่องสูบน้าได้ไม่พอดี ทาให้เกิด
ปัญหาในการใช้งาน
จึงคิดค้นโดยใช้กรงเหล็กหน้าแปลนทาหน้าที่
ถ่ายทอดกาลังและถักด้วยเชือกเพือให้ช่วยยืดหยุ่นรับภาระการเยื้องศูนย์
ได้บ้าง มีต้นทุนครั้งแรกต่ากว่าและการเปลี่ยนเชือกครั้งต่อไปจะถูกมาก
ดาเนินการ 3 เดือน มค.-มีค.2555
ลงทุน 9,000 บาท

3

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555 คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ. ธันวาคม 2555
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2. รางวัลเหรียญเงิน จานวน 6 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท (ต่อ)
20. ชุดควบคุมเครื่องจาร์เทสแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโคร
โพรเซสเซอร์
เสนอโดย นายทนงศักดิ์ ช่างดา กปภ.เพชรบูรณ์ กปภ.ข 10
เครื่องจาร์เทสไม่เพียงพอต่อการใช้งาน บางเครื่องชารุดไม่มีอะไหล่
หรือล้าสมัย จึงคิดค้นวงจรควบคุมขึ้นมา เพื่อใช้ปรับปรุงเครื่องจาร์เทส
เดิมที่ล้าสมัยหรือชารุด โดยใช้ตัวถังและระบบเฟืองของเครื่องเดิม และมี
วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมเครื่องแบบอัตโนมัติ
ดาเนินการ 12 เดือน ตค.-กย. 2555
ลงทุน 10,000 บาท

23.โครงการควบคุมการผลิตน้าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee
เสนอโดย นายสัญลักษณ์ เบ้าดี, นายญาณะวัตย์ ปี่ทอง, นายมงคล ศรี
แสง, นายลิขิต ปลูกชาลี, นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยะวงศ์ กปภ.ข.6.
กปภ.สาขา หลายแห่งมีพนักงานไม่เพียงพอต่อการดูแลจุดปฏิบัติงาน
หลายจุด เกิดความผิดพลาดขึ้นเป็นประจา จึงได้คิดค้นพัฒนาต่อจาก
โครงการที่ได้รางวัลปี 2554 โดยระบบควบคุมใช้ WiFi ซึ่งสามารถแสดง
สถานะ แจ้งเตือนปัญหา ควบคุมระบบประปาแบบ Real-Time ใช้งาน
ได้บน Webpage
ดาเนินการ 12 เดือน ตค.-กย. 2555
ลงทุน 252,000 บาท
จะใช้รางวัลเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจดสิทธิบัตร
26. ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ
กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ.2550
เสนอโดย ทีมงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กปภ.ข.3 นายถวิล
ศักดิ์ แก้มณีชัย, นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า, นส.ธนวรรณ สุดยอด, นาย
บัณฑิต ห่วงไธสง, นายรัฐพล หม่อมพิบูล
ตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ จะต้อง
จัด เก็บข้อมู ล การจราจรบนคอมพิว เตอร์ จึง ได้จั ดท าโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์ Open source เพื่อความปลอดภัยของเครือข่า ย ป้องกันการ
บุกรุก มีหลักฐาน และช่วยวิเคราะห์จัดการระบบ
ดาเนินการ 48 เดือน 2552-2555 ไม่มีค่าใช้จ่าย
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท ดังนี้
1.สื่อสารสนเทศประกอบแบบจาลองระบบผลิตน้าประปา
เสนอโดย กองฝึกอบรมภูมิภาค 2
การพัฒนาและปรับปรุง แบบจาลองระบบผลิตน้าประปา (โมเดล
ระบบประปา) และสื่อวิดิทัศน์ ให้มีรูป แบบที่น่ าสนใจและง่า ยต่อการ
เรียนรู้ของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดีย เช่น ข้อความ ภาพศิลป์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีทัศน์
โดยผลิตเป็น DVD รูปแบบ CAI
ดาเนินการ 6 เดือน ในเดือน เมย.-กย.2554
ลงทุน 185,000 บาท
8. เครื่องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล
เสนอโดย นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์, นายปราโมทย์ ภู่ระย้า กปภ.เทิง
กปภ.ข 9
เครื่องจ่ายสารส้มมีเดิมค่าที่บอกเป็นสเกล บางที่ ก็มีเครื่องวัดแบบ
ลูกลอย ถ้าไม่มีก็วัดโดยใช้บีกเกอร์ตวงแล้วจับเวลา จึงทาให้ยากต่อการ
วัดและเสียเวลามาก บางครั้งต้องมีการปรับอยู่บ่อยๆ เพราะความขุ่นน้า
ดิบไม่คงที่ จึงคิดค้นระบบใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหล ส่งสัญญานพัลส์
ไปยังไมโครโปรเซสเซอร์แปรผลออกมาเป็นอัตราการไหลแบบดิจิตอล
(ลิตร/ชม.)
ดาเนินการ 2 เดือน กค.-กย.2555
ลงทุน 4,500 บาท
9. ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ระบบผลิต
เสนอโดย นายทรงพล พนาลิกุล กรค.กปภ.ข 7
อาศัยหลักการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส โดยใช้วงจรรีเลย์
มาทาการต่อวงจรเพื่อใช้ในการประมวลผลในแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส
เมื่อสายเมนไฟฟ้าถูกตัด ระบบจะมีเสียงกริ่งแจ้งเตือน และโทรศัพท์แจ้ง
เตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 8 หมายเลข
ดาเนินการ 3 เดือน กค.-กย.2555 ลงทุน 16,192 บาท
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท (ต่อ)
13.ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาค้าประกัน (PWA Smart Alert
System)
เสนอโดย นส.จิตราภรณ์ ปาลี กทส. กปภ.ข 4
ในกปภ.เขต มีงานจ้างเหมาอยู่มาก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับค้าประกัน
และผู้ว่าจ้างต้องคอยติดตามและแจ้งข้อบกพร่องของงาน
เพื่อแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งเป็นภาระกับผู้ติดตาม จึงจัดทาระบบแจ้ง
เตือนซึ่งทางานได้บนเวปไซด์ โดยเก็บฐานข้อมูลของงานจ้าง สามารถ
ประมวลผลได้ และสามารถแจ้งเตือนระยะเวลาที่กาหนดได้ทาง SMS
หรือ Email
ดาเนินการ 5 เดือน พค.-กย.2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย
21. Doli (Document Library System)
เสนอโดย นส.ลลิตา สิทธฺรัตน์ กทส. กปภ.ข 7
การปฏิบัติงานมีเอกสารจานวนมาก การติดตามและค้นหาเอกสาร
เป็นไปด้วยความยากลาบาก จึงได้จัดทาโปรแกรมติดตามเอกสารเพื่อ
ทดแทนการลงทะเบียนในสมุด สามารถแสดงสถานะเอกสาร ลดเวลาใน
การติดตามและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ดาเนินการ 2 ปี 4 เดือน พค.2553-กย.2555 ไม่มีค่าใช้จ่าย
22. การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับตรวจหาปริมาณคลอรีน
ตกค้างแบบประหยัด
เสนอโดย นางศรีสุดา เนียมประชา, นส.นฤมล ประภาสมุทร,นางสาว
กชพร สมอหมอบ กรค. กปภ.ข 6
DPD สาเร็จรูปซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ใช้เวลาจัดซื้อนาน ราคา
แพง และกปภ.สาขาแต่ละแห่งต้องใช้ DPD เป็นจานวนมาก เกิด
ปัญหาขาดความต่อเนื่องในการตรวจวัดคุณภาพน้า ในช่วงรอการจัดซื้อ
หากสารองไว้จะพบปัญหา การเสื่อมสภาพ จึงคิดค้นสูตร DPD ชนิดเม็ด
แบบประหยัด ซึ่งมีความคงตัว สามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 2 เดือน
ในขวดพลาสติกทึบแบบฝาเกลียว กปภ.ขอนแก่น และชัยภูมิ ทดลอง
ใช้งานแล้ว พบว่า สามารถใช้งานได้ดี
ดาเนินการ 11 เดือน ตค.-สค .2555 ลงทุน 4,190 บาท
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4. รางวัลชมเชยลาดับที่หนึ่ง จานวน 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท ดังนี้
4.เครื่องเตือนความขุ่น
เสนอโดย นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์ กปภ.เทิง กปภ.ข 9
เป็นการต่อยอดจากนวัตกรรมเครื่องเตือนความขุ่นเดิมเดิมที่มีแต่โชว์
หลอด LED บอกระดั บความขุ่น แล้ ว ค่อยๆดั บลงที่ ล ะหลอด ตามที่ มี
ความขุ่นเพิ่มมากขึ้นจนดับหมด แล้วจึงส่งสัญญาณเตือน เปลี่ยนมาเป็น
ตั ว เลข ในจอ slcd และสามรถปรั บ ให้เตื อนระดั บ ใดก็ ไ ด้ ต ามที่ เรา
ต้องการซึ่งแสดงผลที่หน้าจอ slcd ทั้งหมด
ดาเนินการ 5 เดือน เมย.-กย. 2554
ลงทุน 6,900 บาท
6. เครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้าและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย
โทรศัพท์มือถือ
เสนอโดย นายประสิทธ์ สายกนก, ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์
กรค.กปภ.ข.9
ระบบผลิตประปาที่มีจุดปฏิบัติงาน น้าหลายแห่ง การเดินทาง
ไปปฏิบัติงานหลายแห่งมีความยากลาบาก และต้องควบคุมค่าไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกับ TOU จึงได้คิดค้น การสั่งการเครื่องสูบน้าและแจ้ง
เตือนระยะไกล ด้วยโทรศัพท์มือถือขึ้น โดยการสื่อสารระหว่างจุดต่อ
จุดด้วยสัญญานมือถือเพื่อลดภาระในการการเดินสายไฟ
ดาเนินการ 4 เดือน มีค.-มิย. 2555 ลงทุน 15,000 บาท
7. ชุดวัดระดับน้าประสิทธิภาพสูง
เสนอโดย นายประสิทธ์ สายกนก, ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์
กรค.กปภ.ข.9
อุ ป กรณ์ ใ นการวั ด ระดั บ น้ าเดิ ม ในรู ป แบบต่ า งๆช ารุ ด มี ไ ม่
เพี ยงพอ จึ งได้ คิด ค้นเครื่องวั ด ระดั บน้ าและแจ้ งเตื อน อาศั ยการ
เคลื่ อ นที่ ขึ้ น ลงของลู ก ลอยแม่ เ หล็ ก ไปยั ง ไมโครคอนโทรเลอร์
ประมวลผลเป็นระดับน้า ในระดับต่างๆได้ ซึ่งสามารถนาไปใช้กับชุด
ควบคุมเครื่องสูบน้าอัตโนมัติได้
ดาเนินการ 2 เดือน กค.-สค. 2555 ลงทุน 2,500 บาท
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4.รางวัลชมเชยลาดับที่หนึ่ง จานวน 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท (ต่อ)
12. ระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System)
เสนอโดย นส.จิตราภรณ์ ปาลี กทส. กปภ.ข 4
การปฏิบัติงานมีเอกสารจานวนมาก การติดตามและค้นหาเอกสาร
เป็นไปด้วยความยากลาบาก
จึงได้จัดทาโปรแกรมติดตามเอกสารที่
สามารถทางานบนเวปไซด์ได้ ทดแทนการลงทะเบียนในสมุด สามารถ
แสดงสถานะเอกสาร ลดเวลาในการติดตามและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ดาเนินการ 4 เดือน มีค.-มิย.2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย

15. I care I Do
เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตย์พล กทส. กปภ.ข.7
เพื่อสร้า งความพึ งพอใจให้กับ ลูกค้าเกิความประทับ ใจจึ งได้ จัดท า
โปรแกรมเพื่อบริหารจัดการขึ้นเพื่อแก้ไขและติดตามรวบรวมปัญหาข้อ
ร้องเรียน สามารถรวบรวมแบ่งประเภทข้อร้องเรียน
ดาเนินการ 12 เดือน ตค.2554-กย.2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย
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5. รางวัลชมเชยลาดับที่สอง จานวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท ดังนี้
2. กังหันน้าผลิตกระแสไฟฟ้าระบบแสงสว่างสาหรับโรงกรองน้า
เสนอโดย นายทรงพล พนาลิกุล กปภ.ข 7
ช่วงสภาพของการไหลของน้าเข้าหม้อกรองมีลักษณะ เหมือนกับ
น้าตกที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่า เกิดพลังงานศักดิ์ขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์
การนากังหันมาทาการขวางลาน้าที่ตกลงสู่หม้อกรอง แล้วพ่วงต้นกาลัง
ไปยั งเครื่องกาเนิด กระแสไฟฟ้า ไปเก็บยั ง แบตเตอรี่ แล้ว น้ าไปใช้ ง าน
ระบบแสงสว่างภายในโรงกรองน้าได้
ดาเนินการ 4 เดือน พย.54-กพ.2555 ลงทุน 20,602 บาท
10. เครื่องยนต์แกสโซลีนเปิด/ปิดประตูน้า
เสนอโดย นายเทพฤทธิ์ ขนาบแก้ว,นายทวีศักดิ์ เพชรรักษ์ กปภ.ขนอม
กปภ.ข 4
การเปิดปิดบานประตูน้าเป็นไปด้วยความลาบากต้องใช้แรงมาก จึง
ได้คิดค้นนาเครื่องยนต์แกสโซลีน มาเป็นต้นกาลัง และทดแรงโดยเฟือง
ทดขนาดต่างๆ เพื่อช่วยผ่อนแรงในการเปิดบานประตูน้า และลด
ค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งระบบช่วยเปิดบานประตูน้าแบบอื่น
ดาเนินการ 2 เดือน กพ.-มีค.2555 ลงทุน 20,100 บาท
14. ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน)
เสนอโดย นายเรืองยศ ศรีนากรุง กปภ.หนองบัวลาภู
เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการจัดหา ยอย ไม่ได้ โดยการนาวัสดุ ที่หาได้ใน
ท้องถิ่น มาดัดแปลงให้สามารถทางานทดแทนของเดิมได้ โดยนาเศษท่อ
PE มาทาให้แบนโดยใช้ความร้อน และตัด เจาะรู และตกแต่งตามขนาด
ที่วัดไว้ มีคุณสมบัติ ทนแรงกระแทก แรงดึง ทนอุณหภูมิ มีความ
ยืดหยุ่น
ดาเนินการ 5 เดือน เมย.-กย.2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย
16.เครือข่ายโทรมาตรอุตุนิยมวิทยาอุทก และโครงข่ายประสาทเทียม
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้าดิบ อุทกภัย ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้า
เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตย์พล กทส. กปภ.ข.7
เพื่อรวบรวมและประมวลผล พยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
ข้อมูลแหล่งน้า คุณภาพน้า และเชื่อมโยงข้อมูลอุตุอุทกนิยมวิทยาจาก
เครือข่ายโทรมาตรของหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการ
ดาเนินการ 12 เดือน ตค.2554-กย.2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย
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5. รางวัลชมเชยลาดับที่สอง จานวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท (ต่อ)
17. เครื่องตรวจความขุ่นน้าดิบ
เสนอโดย นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริม,นายชัยณรงค์ สุโพธ์นอก
กปภ.ชุมแพ กปภ.ข 6
เพื่อวัดความขุ่นของน้าดิบก่อนเข้าระบบผลิต จึงคิดค้นระบบ
ตรวจวัดโดยใช้แสงจากหลอดไฟแบบตะเกียบส่องผ่านน้าดิบซึ่งไหลในท่อ
พลาสติกใส ก่อนผ่านไปยังตัวต้านทานไวแสง และปรับเปลี่ยนค่าเป็นค่า
กระแสไฟฟ้า ถ้าความขุ่นมากค่ากระแสไฟฟ้าก็จะมากตาม
ดาเนินการ 5 เดือน กพ.-มิย.2555
ลงทุน 1,100 บาท
18. เครื่องจ่ายสารเคมีแบบแกนชัก
เสนอโดย นายชัยณรงค์ สุโพธิ์นอก ช่างไฟฟ้า 3 กปภ.ชุมแพ กปภ.ข 6
เครื่องจ่ายสารเคมีในระบบประปามีราคาสูง ชิ้นส่วนอะไหล่หาไม่ได้
ในท้องตลาดโดยเฉพาะแผ่นไดอะแฟรมที่มีราคาสูง จึงคิดค้นดัดแปลง
เครื่องจ่า ยสารเคมี จากวัสดุ ที่หาได้ในท้องตลาดขึ้นมาใช้ง านทดแทน
สามารถจ่ายได้สูงสุด 150 ลิตร/ชม.
ดาเนินการ 4 เดือน มีค.-กค.2555 ลงทุน 5,000 บาท
19. การซ่อมท่อ HDPE โดยใช้ท่อ PVC เชื่อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อต
ดัดแปลงต่อความยาวพิเศษ
โดยไม่ใช้เครื่องเชื่อมหรือ Repair Clamp
เสนอโดย นายไพฑูรย์ สุธรรมมา, นายครรชิต สุวรรณสี,นายทรงพล
พนาลิกุล กปภ.ด่านซ้าย กรค. กปภ ข. 7
ในการซ่อมท่อ HDPE ของ กปภ.ด่านซ้าย ต้องขอความสนับสนุน
จาก กปภ.ข.7 ในการจัดส่งเครื่องมือเชื่อมท่อพร้อมเจ้าหน้าที่มา
ดาเนินการซ่อม เกิดความล่าช้า และต้องเดินทางไกลประมาณ 230 กม.
จึงแก้ปัญหาโดยใช้ท่อ PVC เชื่อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อ
ความยาวพิเศษ แทนการใช้ เครื่องเชื่อมหรือ Repair Clamp ซึ่งต้อง
ขอรับการสนับสนุน จากกปภ.เขต และประหยัดงบประมาณ
ดาเนินการ 5 เดือน มิย.-ตค. 2555 ลงทุน 1,000 บาท
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5. รางวัลชมเชยลาดับที่สอง จานวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท (ต่อ)
24. หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังน้าใส
เสนอโดย นายสมภพ ทีบัวบาน กปภ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6
กปภ.สาขา ยังไม่มีเครื่องมือในการดูดตะกอนในถังน้าใส และบาง
แห่งไม่สามารถหยุดน้าเพื่อล้างถังน้าใสได้ จึงคิดค้นหุ่นยนต์เพื่อดูด
ตะกอนจากถังน้าใส โดยขับเคลื่อนด้วยล้อและมอเตอร์ 12 V. ลากจูงเครี
องสูบน้า สายยางสูบตะกอนและสายไฟ บังคับเลี้ยวได้ ยังไม่สามารถ
ทางานในพื้นที่ขรุขระหรือต่างระดับ
ดาเนินการ 5 เดือน พค.-สค .2555 ลงทุน 30,000 บาท
ขอรับทุนในการพัฒนาหุ่นตัวใหม่ 50,000 บาท

25.เครื่องดูดโคลนในถังน้าใส
เสนอโดย ทีมงาน กปภ.สาขาอ้อมน้อย โดย ผจก. มาโนช อุปถัมภกา
นนท์ กปภ.อ้อมน้อย กปภ.ข.3
ปัญหาตะกอนในถังน้าใส จาเป็นต้องมีการล้างถังน้าใส แต่ระบบผลิต
บางแห่งไม่สามารถหยุดผลิตได้ เพื่อช่วยในการล้างถังจึงได้คิดค้น โดยใช้
เครื่องสูบน้าติดตั้งบนฐานล้อกวาดตะกอน และใช้ท่ออ่อนดูดตะกอน โดย
ใช้ได้กรณีหยุดจ่ายน้าโดยการลงไปเข็นหรือลาก กรณีไม่หยุดจ่ายน้าใช้
เชือกลากไปมา
ดาเนินการ 3 เดือน กค.-กย.2555 ลงทุน 15,940 บาท
27. ชุดแจ้งเตือนแรงดันน้าต่าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์
เสนอโดย นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ, นายณชรัฐ อุ่ยสกุล, นายรัตนิกร
หน่อแก้ว กรจ.กปภ.ข.3
พื้นที่จ่ายน้าที่อยู่ห่างไกลบางครั้งไม่มีแนวสายไฟหรือมีแต่แนว
สายไฟแรงสูง ไม่สามารถติดตั้งระบบแจ้งเตือนแรงดันน้าต่าได้ จึงได้
คิดค้นให้ระบบทางานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงดัน
น้า ให้สามารถแจ้งเตือนแรงดันน้าต่าได้ทางโทรศัพท์มือถือ
ดาเนินการ 9 เดือน มค.-กย.2555 ลงทุน 50,000 บาท
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5. รางวัลชมเชยลาดับที่สอง จานวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท (ต่อ)
28. โปรแกรมวางแผนเดินเครื่องสูบน้าแบบ TOU
เสนอโดย นายสมชาย เกียรติปกรณ์ กรค.กปภ.ข.6
การใช้ไฟฟ้าระบบ TOU จาเป็นจะต้องมีการวางแผนการใช้ไฟฟ้า
เพือ่ ลดค่าใช้จ่าย จึงได้จัดทาเป็นตารางคานวน Excel ให้ใส่ข้อมูลของ
ระบบผลิต-จ่ายน้า และการเดินเครื่องสูบน้า ในกรณีต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลือกเดินระบบผลิตน้าให้เหมาะสม
ดาเนินการ 2 เดือน พย.-ธค.2555 ลงทุน 500 บาท

ค้ นหาตาแหน่ งบนแผนที่

แจ้ งตาแหน่ งท่ อแตกท่ อรั่ ว

สถานะการซ่ อมแซม

แจ้
แจ้งงตตาแหน่
าแหน่งงท่ท่ออแตกท่
แตกท่ออรัรั่ ว่ ว
สถานที
สถานที่ อ่ อ้ า้ างอิ
งอิงงจุจุดดแจ้
แจ้งง
16:52 (ท่อแตก ท่อรั่ ว หน้ าโรงเรี ยนบุญวาทย์)

ชืชื่ อ่ อผูผู้ แ้ แจ้จ้งง

นาย สว่าง บุญมี

เบอร์
เบอร์โทรศั
โทรศัพพท์ท์

0815999945

สภาพปั
สภาพปัญ
ญหา
หา
oท่
oท่ออแตกท่
แตกท่ออรัรั่ ว่ ว
oน
oนา้ า้ ไม่
ไม่ไไหล
หล
oน
oนา้ า้ ไหลอ่
ไหลอ่ออนน

29. ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั่วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB
เสนอโดย นายสิทธิธรรม อู่รอด, นายประกาศิต อิศราภรณ์, นส.คนึงนิจ
สัตยดิษฐ์ กปภ.สาขา ลาปาง-เชียงราย
กปภ.ข 9
การรับแจ้งท่อแตกท่อรั่วของ กปภ. ยังไม่เป็นระบบใช้แบบฟอร์มรับ
แจ้งบนกระดาษ จึงได้คิดค้นการเปิดให้ผู้ใช้น้าที่ใช้ระบบอินเทอร์เนต เข้า
มามีส่วนร่วมในการแจ้งระบุท่อแตกท่อรั่ว ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายใน
ระบบ 3G ที่สามารถทาการส่งข้อมูลทั้งภาพและข้อความได้อย่างรวดเร็ว
จากทุกพื้นที่ จะเป็นการเพิ่มการเฝ้าระวังท่อแตกท่อรั่วได้มากขึ้นและ
ทั่วถึง
ดาเนินการ 4 เดือน มิย.-กย.2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย

30.เครื่องดูดอัดลูกปืนเอนกประสงค์
เสนอโดย นาบเข็มชาติ งามสุข หนง.ผลิตน้า กปภ.สาขาอานาจเจริญ
กปภ.ข 8
กปภ.สาขายังขาดเครื่อง ดูดอัดลูกปืน มูเล่ ดังนั้นการซ่อมแซม
เครื่องสูบน้าต้องพึ่งพาโรงกลึง จึงได้พัฒนาโดยดัดแปลงเครื่องตัดท่อ AC
ระบบไฮโดรลิก ให้เป็นเครื่องดูดลูกปืน
ดาเนินการ 12 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555
ผลงาน/ลาดับที่

หน่วยงาน

ชื่อผู้เสนอผลงาน

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

2. รางวัลเหรียญเงิน จานวน 6 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท
3

ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิต

กปภ.ข 5

โปรแกรมประยุกต์ Wmap9.12
11 ตัวถ่ายทอดกาลัง (ยอยเชือก)

20 ชุดควบคุมเครื่องจาร์เทสแบบอัตโนมัติ
ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
23 การควบคุมการผลิตน้าประปาระยะไกล ด้วย
ระบบ Zigbee

กรจ.
กปภ.ข.9
กปภ.
สุราษฎร์ธานี
กปภ.ข 4
กปภ.เพชรบูรณ์
กปภ.ข 9
กปภ.ข.6

นายพิมาน พร้อมพุทธางกูล
นายศุภวัฒน์ เริงเรียง
นส.ยุพเรศ บุญดิเรก
นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล

หนง.บารุงรักษา กรค.
วิศวกร 5 กรค.
นักวิชาการคอมฯ กทส.
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 รก.
หนงแผนที่แนวท่อ

074 311245

นายสมพงศ์ ณ นคร
นายชานิ บุญชุม
นายพุฒฺพงศ์ ยศเมฆ
นายทนงศักดิ์ ช่างดา

นายช่างเครื่องกล 7 รก.หนง.ผลิต

077 272683

ช่างไฟฟ้า 3

056 711310

นายสัญลักษณ์ เบ้าดี

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต
วิศวกร 4
พนักงานฝึกอบรม 7
นายช่างไฟฟ้า 7
หัวหน้างานน้าสูญเสีย

043 237171
ต่อ 73

นายญาณะวัตย์ ปี่ทอง
นายมงคล ศรีแสง
นายลิขิต ปลูกชาลี
นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยะวงศ์

.

053 352012
ต่อ 2208
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ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ)
ผลงาน/ลาดับที่

26

หน่วยงาน

ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์
Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ.2550

ทีมงานบริการ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
กปภ.ข.3

ชื่อผู้เสนอผลงาน

นายถวิลศักดิ์ แก้มณีชัย
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า
นางสาวธนวรรณ สุดยอด
นายบัณฑิต ห่วงไธสง
นายรัฐพล หม่อมพิบูล

ตาแหน่ง
หนง.บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์

032 200780

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5
วิศวกร 4

3. รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท
1
8
9

สื่อสารสนเทศประกอบแบบจาลองระบบ
ผลิตน้าประปา
เครื่องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล

ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้า
และหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต

13 ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาค้าประกัน
(PWA Smart Alert System)
21 Doli (Document Library System)

กองฝึกอบรมภูมิภาค 2

กฝอ.2

043 223311

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์
นายปราโมทย์ ภู่ระย้า

ช่างเครื่องกล 4
ช่างเครื่องกล 3

086-1894548

กรค.
กปภ.ข 7
กทส. กปภ.ข 4

นายทรงพล พนาลิกุล

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต 7

042 323001

นส.จิตราภรณ์ ปาลี

082 8886940

กทส.
กปภ.ข 7

นส.ลลิตา สิทธุรัตน์

วิศวกร 4
งานบริการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5

กฝอ.2
กปภ.เทิง
กปภ.ข 9

085 7439504

14
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ผู้เสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ)
22

ผลงาน/ลาดับที่

หน่วยงาน

การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดสาหรับ
ตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบ
ประหยัด

กรค.
กปภ.ข 6

ชื่อผู้เสนอผลงาน

นางศรีสุดา เนียมประชา
นส.นฤมล ประภาสมุทร
นางสาวกชพร สมอหมอบ

ตาแหน่ง

พนักงานวิทยาศาสตร์ 6
นักวิทยาศาสตร์ 7
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์

043 273715

4. รางวัลชมเชยลาดับที่หนึ่ง จานวน 5 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท
4

เครื่องเตือนความขุ่น

6

เครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้าและ
แจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ
ชุดวัดระดับน้าประสิทธิภาพสูง

7

12 ระบบติดตามเอกสาร (Document
Tracking System)
15 I care I Do

กปภ.เทิง
กปภ.ข 9
กรค.
กปภ.ข.9
กรค.
กปภ.ข.9
กทส. กปภ.ข 4
กทส.
กปภ.ข.7

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์

ช่างเครื่องกล 4

086 1894548

นายประสิทธ์ สายกนก
ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์
นายประสิทธ์ สายกนก
ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์
นส.จิตราภรณ์ ปาลี

งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต
งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต
งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต
งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต
วิศวกร 4 งานบริการ
คอมพิวเตอร์

053 352012-17
ต่อ 3201

นายดุสิต ดวงมาตย์พล

หนง.คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

085 7439504

053 352012-17
ต่อ 3201
082 8886940

15
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ผู้เสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ)
ผลงาน/ลาดับที่

หน่วยงาน

ชื่อผู้เสนอผลงาน

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

5. รางวัลชมเชยลาดับที่สอง จานวน 13 รางวัลๆละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท
2

กังหันน้าผลิตกระแสไฟฟ้าระบบแสงสว่าง
สาหรับโรงกรองน้า

10 เครื่องยนต์แกสโซลีนเปิด/ปิดประตูน้า
14 ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน)
16 เครือข่ายโทรมาตรอุตุนิยมวิทยาอุทก และ
โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้า
ดิบ อุทกภัย ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้า
17 เครื่องตรวจความขุ่นน้าดิบ
18 เครื่องจ่ายสารเคมีแบบแกนชัก
19 การซ่อมท่อ HPDE โดยใช้ท่อ PVC เชื่อม
ต่อด้วยีโบลล์และน๊อตดัดแปลงต่อความ
ยาวพิเศษ

กรค.
กปภ.ข 7
กปภ.ขนอม
กปภ.ข 4
กปภ.
หนองบัวลาภู
กปภ.ข.7
กทส.
กปภ.ข.7

นายทรงพล พนาลิกุล

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต 7

042 323001

นายเทพฤทธิ์ ขนาบแก้ว
นายทวีศักดิ์ เพชรรักษ์
นายเรืองยศ ศรีนากรุง

หนง.7 งานผลิต

075 528710

นายช่างไฟฟ้า 7 งานผลิต

042 311379

นายดุสิต ดวงมาตย์พล

หนง.คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

085 7439504

กปภ.ชุมแพ
กปภ.ข 6
กปภ.ชุมแพ
กปภ.ข 6
กปภ.ด่านซ้าย
กรค.
กปภ.ข 7

นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริม
นายชัยณรงค์ สุโพธ์นอก
นายชัยณรงค์ สุโพธ์นอก

หนง.8 งานผลิต
ช่างไฟฟ้า 3
ช่างไฟฟ้า 3

043 311211

นายไพฑูรย์ สุธรรมมา
นายครรชิต สุวรรณสี
นายทรงพล พนาลิกุล

ผจก.กปภ.สาขาด่านซ้าย
พนักงานบริการ 4. ด่านซ้าย
หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต

042 891357

043 311211

16
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ผู้เสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ)
ผลงาน/ลาดับที่

หน่วยงาน

ชื่อผู้เสนอผลงาน

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

24 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังน้าใส

กปภ.ชัยภูมิ
กปภ.ข.6

นายสมภพ ทีบัวบาน

ช่างไฟฟ้า 3

044 811890

25 เครื่องดูดโคลนในถังน้าใส

กปภ.อ้อมน้อย

ทีมงาน กปภ.สาขาอ้อมน้อย

ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย

024 208008

กปภ.ข.3
กรจ.
กปภ.ข.3

โดย ผจก. มาโนช อุปถัมภกานนท์

27 ชุดแจ้งเตือนแรงดันน้าต่าทางโทรศัพท์มือถือ
พลังงานแสงอาทิตย์
28 โปรแกรมวางแผนเดินเครื่องสูบน้าแบบ
TOU
29 ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั่วผ่าน
ระบบ LEAK-GIS-WEB

30 เครื่องดูดอัดลูกปืนเอนกประสงค์

กรค.
กปภ.ข.6
กปภ.
สาขาลาปางเชียงราย
กปภ.ข 9
กปภ.สาขา
อานาจเจริญ
กปภ.ข 8

นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ
นายณชรัฐ อุ่ยสกุล
นายรัตนิกร หน่อแก้ว
นายสมชาย เกียรติปกรณ์

032 200782
พนักงาน กรจ.กปภ.ข.3
วิศวกร 7

043-273171
ต่อ 73

นายสิทธิธรรม อู่รอด
นายประกาศิต อิศราภรณ์
นส.คนึงนิจ สัตยดิษฐ์

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
นักวิชาการภูมืสารสนเทศ 4

081-7160017
080-222643
083-4894001

นาบเข็มชาติ งามสุข

หนง.ผลิตน้า

045-451007

17
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่ นปี 2556
1.รางวัลเหรี ยญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไม่มีผลงานที่ได้ รับรางวัล)
2.รางวัลเหรี ยญเงิน จํานวน 8 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รวม 320,000 บาท
ผลงานที่ 2 .โปรแกรมประยุกต์ GIS_SMS กรจ.กปภ.ข.9
ผลงานที่ 10. ชุดทดสอบคุณภาพนํ ้าด้ านแบคทีเรี ยอย่างง่าย กคน.ฝทน.
ผลงานที่ 14. เครื่ องมือเปิ ด-ปิ ด ฝาดับเพลิงและเปิ ดฝาหีบประตูนํ ้า กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
ผลงานที่ 17. เครื่ องบอกระดับนํ ้าดิบดิจิตอล กปภ.เทิง กปภ.ข.9
ผลงานที่ 21. ชุดทดแทนการสตาร์ ทมอเตอร์ จากสตาร์ -เดลต้ า เป็ นชุดสตาร์ ทด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Plug&Play)
กรค.กปภ.ข.10
ผลงานที่ 24. ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ ้าและข้ อมูลผู้ใช้ นํ ้า กทส.กปภ.ข.5
ผลงานที่ 26. เครนน็อกดาวน์เอนกประสงค์สาํ หรับใช้ ในงานผลิต กปภ.กันตัง กปภ.ข.5
ผลงานที่ 32. ระบบบริ การข้ อมูล Billing บนเว็บไซต์ กปภ.ข.3 กทส.กปภ.ข.3

3.รางวัลเหรี ยญทองแดง จํานวน 6 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท
ผลงานที่ 7. ระบบควบคุมเครื่ องสูบนํ ้าอัตโนมัติด้วยระบบ SCADA กรค.กปภ.ข.7
ผลงานที่ 12. ประปาดื่มได้ มือถือ กทส.กรค.กปภ.ข.7
ผลงานที่ 13. เครื่ องฟั งเสียงท่อรั่ว(Sound Rod) กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
ผลงานที่ 18. ระบบบริ หารสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร กทส.กปภ.ข.4
ผลงานที่ 31. การพัฒนา Data Logger PR100 ให้ ถา่ ยโอนข้ อมูลแบบไร้ สาย กปภ.พัทยา กปภ.ข.1
ผลงานที่ 34. อุปกรณ์หาท่อแตกรั่วในท่อระบายนํ ้า กรจ.กปภ.ข.3

4.รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท
ผลงานที่ 1. ระบบจองห้ องประชุมและระบบแสดงความจํานงขอใช้ รถจากส่วนกลาง กคค.สทส.
ผลงานที่ 3. ผช.งานผลิต กปภ.สาขามหาชนะชัย กปภ.ข.8
ผลงานที่ 4. ลูกลอย พอเพียง กปภ.สาขาเขมราฐ กปภ.ข.8
ผลงานที่ 5. ระบบจองรถยนต์ราชการ ออนไลน์ กทส.กปภ.ข.2
ผลงานที่ 6. ระบบรับชําระค่านํ ้าออนไลน์ กทส.กปภ.ข.2
ผลงานที่ 8. เครื่ องควบคุมการสัง่ งานเครื่ องสูบนํ ้าและดูสถานะผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต กรค.กปภ.ข.9
ผลงานที่ 9. โปรแกรมเร่งรัดติดตามหนี ้ กปภ.155/2554 กปภ.สาขารังสิต กปภ.ข.2
ผลงานที่ 11. เครื่ องแจ้ งเตือนระบบนํ ้าดิบด้ วยโทรศัพท์ กปภ.ชุมแพ กปภ.ข.6
ผลงานที่ 15. ตู้ใส่เครื่ องบันทึกแรงดันนํ ้า กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
ผลงานที่ 16. การใช้ Time Switch จําลองสัญญาณสวิทช์ลกู ลอยตํ่าเพื่อจัดการสูบนํ ้าให้ เหมาะสมกับเวลา TOU กปภ.
ลําปาง กปภ.ข.9
ผลงานที่ 19. ระบบรายงานผลการดําเนินงาน กทส.กปภ.ข.4
ผลงานที่ 25. ระบบติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการประจําเดือน กทส.กปภ.ข.5
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ผลงานที่ 33. ระบบตรวจสอบการส่งข้ อมูลธนาคารรวมศูนย์อตั โนมัติ กทส.กปภ.ข.3
ผลงานที่ 35. ระบบจองรถราชการการประปาส่วนภูมิภาค เขต10 กทส.กปภ.ข.10
ผลงานที่ 36. การประยุกต์ใช้ ข้อมูลค่าระดับความสูง (GPS) เพื่อสนับสนุนการลดนํ ้าสูญเสีย กรจ.กปภ.ข.5

รวมทัง้ สิน้ จํานวน 29 รางวัล เงินรางวัลรวม 590,000 บาท
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ผลงานที่ไดรับรางวัลนวัตกรรม ป 2556
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท ไมมีผลงานทีไ่ ดรับรางวัล
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 8 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 320,000 บาท ดังนี้
2. โปรแกรมประยุกต GIS_SMS
เสนอโดย นายธนพล อัตถวิบูลยกุล นส.นันทพัทธ ทิตยประวรรณ กรจ.
นางสาวคนึงนิจ สัตยดิษฐ ป.เชียงราย กปภ.ข. 9
-ประยุกตใชระบบ GIS เพื่อเปนชองทางการสื่อสารกับผูใชน้ําผานทาง
SMS ทดลองใช มิ.ย.-ก.ค.2555
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 5,350 บาท (คาสง SMS)
10. ชุดทดสอบคุณภาพน้ําดานแบคทีเรียอยางงาย
เสนอโดย นส.ชลธิชา ทองขลิบ นส.รัตนาภรณ ถาวรยุติธรรม
นส.เพชรัตน รัตนพงษผาสุข นายใจเพชร อินทรสีเมือง
งานเคมีและจุลชีวะ กคน.ฝทน.
- คิดคนสูตรอาหารชุดทดสอบคุณภาพน้ําดานแบททีเรียอยางงาย เพื่อใช
ทดสอบคุณภาพน้ําดานโคลิฟอรมแบททีเรีย และจัดทําคูมือการใชงานให
กปภ.สาขาทุกแหงใชงาน
ดําเนินการ 24 เดือน ลงทุน 1,054 บาท
14. เครื่องมือเปด-ปด ฝาดับเพลิงและเปดฝาหีบประตูน้ํา
เสนอโดย นายถาวร พิทักษากร ผจก.กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
- คิดคนเครื่องมือเอนกประสงค ใหสามารถใช เปด-ปด ฝาดับเพลิง หีบ
ประตูน้ํา ประตูน้ําดับเพลิง และฝาทอระบายน้ํา สามารถปองกันอุปกรณ
ประปาเสียหาย
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 1,000 บาท
17. เครื่องบอกระดับน้ําดิบดิจิตอล
เสนอโดย นายอัมรินทร ตุรงคสมบูรณ นายชันษา จันตา กปภ.เทิง
กปภ.ข.9
- คิดคนเครื่องบอกระดับน้ําดิบดิจิตอล โดยมีเซนเซอรวัดระดับน้ํา และ
ตัวเครื่องแสดงผลความสูงระดับน้ําเปนดิจิตอล สามารถตั้งเตือนระดับน้ํา
สูง/ต่ําไดตามตองการ สามารถประยุกตใชไดในแหลงน้ํา ถังน้ําใสและหอ
ถังสูง
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 6,700 บาท
21. ชุดทดแทนการสตารทมอเตอรจากสตาร-เดลตา เปนชุดสตารทดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร(Plug&Play)
เสนอโดย นายสันติ เตี้ยชุมพล นายประสิทธ สายกนก นายทศพร
เต็มสวัสดิ์ กรค.กปภ.ข.10
- คิดคนชุดสตารทดวยไมโครคอนโทรลเลอร(Plug&Play) เพื่อลดความ
ยุงยากในการสราง/ปรับวงจรควบคุม
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 20,000 บาท
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24. ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดน้ําและขอมูลผูใชน้ํา
เสนอโดย นายมูหามัดอําพันดี เปาะซา นส.วีรนุช สุขมี นส.ยุพเรศ บุญ
ดิเรก กทส.กปภ.ข.5
- มีแนวคิดจัดระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดน้ําและขอมูลผูใชน้ํา
เพื่ออํานวยความสะดวก ในการคนหาขอมูลมาตรวัดน้ํา ผูใชน้ํา ติดตาม
การใชน้ํา ติดตามหนี้คาน้ําคางชําระ แบบรวมศูนย ผานทางเว็บบราวเซอร
ดําเนินการ 4 เดือน ไมมีคาใชจาย
26. เครนน็อกดาวนเอนกประสงคสําหรับใชในงานผลิต
เสนอโดย นายมนตรี สุวรรณอินทร หัวหนางานผลิต
กปภ. กันตัง กปภ.ข.5
- คิดคนเครนน็อกดาวนเอนกประสงค สําหรับยกไดโวขนาด 4 นิ้ว ที่ใชใน
การลางถังตกตะกอน และยังสามารถถอดแยกไปเคลื่อนยาย ปมน้ํา
มอเตอร เครื่องยนต แทนเครื่อง ฯลฯ อํานวยความสะดวกและลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 23,630 บาท
32. ระบบบริการขอมูล Billing บนเวปไซต กปภ.ข.3
เสนอโดย น.ส.ชุติมา พนมชัยสวาง นายถวิลศักดิ์ แกวมณีชัย
นายสุรชัย เหลากรุงเกา นายธัญญะ ไชยณรงคกทส.กปภ.ข.3
- สรางฐานขอมูลระบบ Billing ของ กปภ.สาขา รองรับการเรียกดู
ขอมูลที่หลากหลายในรูปแบบตางๆเชนวันที่ อานมาตรยอนหลังหรือการ
ชําระเงินยอนหลังในเวปไซต กปภ.ข.3
ดําเนินการ 6 เดือน ไมมีคาใชจาย
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท ดังนี้
7. ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติดวยระบบ SCADA
เสนอโดย นายทรงพล พนาลิกุล หนง.เทคโนโลยีควบคุมการผลิต
กรค.กปภ.ข.7
- ระบบควบคุมเดิมแบบรีเลย ไมสามารถเก็บขอมูลและแสดงผล จึงมี
แนวคิดนําระบบ PLC ควบคูกับ SCADA มาทดแทน เพื่อควบคุมระบบ
ผลิต-จายน้ําไดดียิ่งขึ้น
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 30,000 บาท
12. ประปาดื่มไดมือถือ
เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตยพล นายผะเด็ด ออนสี กทส.กรค.กปภ.ข.7
- คิดคนอุปกรณ กรองน้ําเพื่อแจกจายใหกับผูประสบอุทกภัย ใหสามารถ
ใชงานผลิตน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือนได โดยวัสดุที่หา
ไดทั่วไป ทั้งถังพลาสติก สารกรองคารบอน เรซิ่น เซรามิกและคลอรีน
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 650 บาท
13. เครื่องฟงเสียงทอรั่ว(Sound Rod)
เสนอโดย นายถาวร พิทักษากร ผจก.กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
- คิดคนเครื่องฟงเสียงทอรั่ว เพื่อใชฟงเสียงน้ําสูญเสียโดยดัดแปลงจาก
แตรรถจักรยานยนต ทดแทนการนําเขา
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 500 บาท
18. ระบบบริหารสินทรัพยถาวรและวัสดุถาวร
เสนอโดย น.ส.จิตราภรณ ปาลี กทส.กปภ.ข.4
- จัดทําระบบบริหารสินทรัพยถาวรและวัสดุถาวร ผานทางเว็บไซต ให
กปภ.สาขาและ กปภ.เขต บันทึกขอมูล เขาระบบไดสามารถพิมพรายงาน
และเรียกดูไดทุกที่ผานทางเว็บไซต
ดําเนินการ 8 เดือน ไมมีคาใชจาย
31. การพัฒนา Data Logger PR100 ใหถายโอนขอมูลแบบไรสาย
เสนอโดย วาที่ร.ต.วรวิทย เตจาคํา กปภ.พัทยา กปภ.ข.1
- จะสรางระบบถายโอนขอมูลจาก data logger ที่บันทึกขอมูล
แรงดันน้ํา สงสัญญาณขอมูลแบบไรสายเพื่อที่ลดเวลา และอํานวยความ
สะดวกในการถายโอนขอมูล
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 8,000 บาท
34. อุปกรณหาทอแตกรั่วในทอระบายน้ํา
เสนอโดย กรจ.กปภ.ข.3
- สรางเครื่องสองหาทอประปารั่วในทอระบายน้ํา ลดปญหาที่เกิดจากการ
เปดทอระบายน้ํายาก เสี่ยงกับสัตวมีพิษหรืออุบัติเหตุ ลดระยะเวลาทํางาน
และอํานวยความสะดวก
ดําเนินการ 1เดือน ลงทุน 2,800 บาท
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4. รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท ดังนี้
1. ระบบจองหองประชุมและระบบแสดงความจํานงขอใชรถจาก
สวนกลาง
เสนอโดย นายรัฐศักดิ์ ศรีสุจริต กคค.สทส.
- ระบบจองหองประชุมผานเว็บไซด ลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน เริ่มใชงาน 1 พ.ย.55
- ระบบจองรถยนตสวนกลางผานเว็บไซด ลดขั้นตอนและอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน เริ่มใชงาน 1 พ.ย.56
ดําเนินการ 6 และ 10 เดือน ไมมีคาใชจาย
3. ผช.งานผลิต
เสนอโดย นายสุนันท ชัยมงคล ชางไฟฟา 3 กปภ.สาขามหาชนะชัย
กปภ.ข.8
- สรางระบบโดยมีเซนเซอร แจงเตือนน้ําแหง ถังพักน้ําใส หรือหอถังสูง
ตรวจจับไฟฟา ตกไฟฟาดับ แจงเตือนดวยเสียงและเขาโทรศัพท
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 10,000 บาท
4. ลูกลอย พอเพียง
เสนอโดย นายนคร ปกา ชางไฟฟา3 นายพิษณุวัชร โสภา เจาหนาที่ชาง
ไฟฟา กปภ.สาขาเขมราฐ กปภ.ข.8
- จัดทําลูกลอยไฟฟาโดยใชวัสดุเหลือใช เชนทอ PVC หนาสัมผัสรีเลย
เปนตน ทดแทนการซื้อใหม 1650บาท/ตัว
ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 106 บาท
5. ระบบจองรถยนตราชการ ออนไลน
เสนอโดย งานบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย กทส.กปภ.ข.2
- จองรถยนตราชการในรูปแบบของ Web Application เพื่อให
ผูใชสามารถใชงานไดอยางสะดวกโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ
เพิ่มเติม
ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย
6. ระบบรับชําระคาน้ําออนไลน
เสนอโดย กทส.กปภ.ข.2
- ระบบรับชําระคาน้ําออนไลน นํารับชําระคาน้ําประปาของ ป.สาขา
รังสิต ปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี โดยไดใชระบบ Virtual Private
Network เขามาชวยสรางเครือขายเสมือนระหวาง 4 สาขา
ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย
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8. เครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้ําและดูสถานะผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต
เสนอโดย นายอําพล กะสุข วาที่ รต.ชุติพนธ รังรองธานินทร
งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต กรค.กปภ.ข.9
- คิดคนเครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้ําระยะไกลระหวางสถานีและ
ดูสถานะผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งจายน้ํา
และสอดคลองกับการใชไฟแบบ TOU
ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 10,000 บาท
9. โปรแกรมเรงรัดติดตามหนี้ กปภ.155/2554
เสนอโดย นส.ชลภัท จําเริญกิตติ พนักงานคอมพิวเตอร 6
กปภ.สาขารังสิต กปภ.ข.2
- ใชขอมูล Billing บางสวน ประยุกตกับโปรแกรม Microsoft Access
เพื่อออกหนังสือแจงเตือนผูใชน้ําที่คางชําระ และจัดทํารายงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย

11. เครื่องแจงเตือนระบบน้ําดิบดวยโทรศัพท
เสนอโดย นายธนานันป เอี่ยมบุญเสริฐ นายชัยณรงค สุโพธิ์นอก
นายอภิเดช ขวัญตา กปภ.ชุมแพ กปภ.ข.6
- คิดคนชุดวัดระดับน้ําจาก Float Switch และ ระบบสงสัญญาน
โทรศัพท เพื่อแจงเตือนระดับน้ําตามที่กําหนด
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 12,860 บาท
15. ตูใสเครื่องบันทึกแรงดันน้ํา
เสนอโดย นายถาวร พิทักษากร ผจก.กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
- คิดคนตูใสเครื่องบันทึกแรงดันน้ําซึ่งมีราคาแพง เปนกลองเหล็ก
สามารถลอกกุญแจได สามารถปองกันการเสียหายและโจรกรรม สามารถ
เคลื่อนยายได
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 1,000 บาท
16. การใช Time Switch จําลองสัญญานสวิทชลูกลอยต่ําเพื่อจัดการ
สูบน้ําใหเหมาะสมกับเวลา TOU
เสนอโดย นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ นายสิทธิชัย เรือนปงวัง
กปภ.ลําปาง กปภ.ข.9
- คิดคนการจัดการการเดินเครื่องสูบน้ําใหเหมาะสมกับการจายน้ําใน
ตามเวลา TOU โดยใชสวิทชตั้งเวลาจําลองสัญญานระดับน้ําต่ําเพื่อให
เครื่องสูบน้ําทํางาน โดยยังคงไวซึ่งระบบสวิทชลูกลอยอัตโนมัติ
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 750 บาท
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19. ระบบรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอโดย นส.ปญชลี สิทธิโชค นส.นิภาพร กรายแกว กทส.กปภ.ข.4
- จัดทําระบบระบบรายงานผลการดําเนินงาน ผานทางเว็บไซต ให
กปภ.สาขาและเขต บันทึกขอมูลเขาระบบได สามารถพิมพและเรียกดูได
ทุกที่โดยผานทางเว็บไซต ลดคาใช จายดานเอกสารและความผิดพลาด
จากการสง email
ดําเนินการ 6 เดือน ไมมีคาใชจาย
25. ระบบติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินการประจําเดือน
เสนอโดย นส.รัชฎาภรณ แสงแกว นส.ศรัณยา ศุกลรัตน กทส.กปภ.ข.5
- คิดคนระบบติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินการประจํา เดือน M5
M8 ของ กปภ.สาขา ผานเวปไซด กปภ.ข.5 ทดแทน Excel File สามารถ
วิเคราะหผลดานตางๆได ประหยัดเวลา อํานวยความสะดวกในการทํางาน
ดําเนินการ 4 เดือน ไมมีคาใชจาย

33. ระบบตรวจสอบการสงขอมูลธนาคารรวมศูนยอัตโนมัติ
เสนอโดย นายสุรชัย เหลากรุงเกา กทส.กปภ.ข.3
- พัฒนาระบบใหมีการจัดสง Text File ผานเวบไซต และระบบจะทําการ
ตรวจสอบ Text File ธนาคารรวมศูนยใหมีความถูกตอง ลดความเสียหาย
แก กปภ. และผูใชน้ํา
ดําเนินการ 3 เดือน ไมมีคาใชจาย
35.ระบบจองรถราชการการประปาสวนภูมิภาค เขต10
เสนอโดย นายนัฎฐดนัย หวงศรี กทส.กปภ.ข.10
- จองรถยนตราชการในรูปแบบของ Web Application เพื่อใหผูใช
สามารถใชงานไดอยางสะดวก มีรายงานการซอมบํารุง/ตอภาษีรถ
ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย

36การประยุกตใชขอมูลคาระดับความสูง (GPS) เพื่อสนับสนุนการลด
น้ําสูญเสีย
เสนอโดย งานแผนที่แนวทอ (GIS) กรจ.กปภ.ข.5
- ไดนําคาระดับความสูง-ต่ํา ของแนวทอประปา โดยใชขอมูลจากGPS
ความละเอียดสูง มาใชแกไขปญหา การใชคาระดับความสูงจาก Google
Map ชวยลดระยะเวลาและลดตนทุน และแกไขปญหาของการจายน้ํา
ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย
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ผลงาน/ลําดับที่
2

โปรแกรมประยุกต GIS_SMS

10 ชุดทดสอบคุณภาพน้ําดานแบคทีเรียอยาง
งาย
14 เครื่องมือเปด-ปด ฝาดับเพลิงและเปดฝาหีบ
ประตูน้ํา
17 เครื่องบอกระดับน้ําดิบดิจิตอล
21 ชุดทดแทนการสตารทมอเตอรจากสตารเดลตา เปนชุดสตารทดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร(Plug&Play)
24 ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดน้ําและ
ขอมูลผูใชน้ํา
26 เครนน็อกดาวนเอนกประสงคสําหรับใชใน
งานผลิต
32 ระบบบริการขอมูล Billing บนเวปไซต
กปภ.ข.3

รางวัลนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมดีเดนป 2556
หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
เบอรโทรศัพท/e-mail
รางวัลเหรียญเงิน 8 ผลงานๆ ละ 40,000 บาท รวม 320,000 บาท
กรจ.กปภ.ข.9
นายธนพล อัตถวิบูลยกุล
หนง.แผนที่แนวทอ
0-5335-2012 ตอ 5103
กรจ.กปภ.ข.9
นางสาวนันทพัทธ ทิตยประวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7
tanapona@pwa.co.th
ป.เชียงราย
นางสาวคนึงนิจ สัตยดิษฐ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5
งานเคมีและจุลชีวะ นางสาวชลนิชา ทองขลิบ
นักวิทยาศาสตร7รก.หนง.8งคจ.
087-5081912
cholnichat@pwa.co.th
กคน.ฝทน.
นางสาวรัตนาภรณ ถาวรยุติธรรม
นักวิทยาศาสตร 5
นางสาวเพชรัตน รัตนพงศผาสุข
นักวิทยาศาสตร 5
นายใจเพชร อินทรสีเมือง
นักวิทยาศาสตร 4
กปภ.พะเยา
นายถาวร พิทักษากร
ผูจัดการ กปภ.สาขาพะเยา
089-6363553
Thaworn1414@hotmail.com
กปภ.ข.9
กปภ.เทิง
นายอัมรินทร ตุรงคสมบูรณ
ชางเครื่องกล 4
053-795666
กปภ.ข.9
นายชันษา จันตา
ชางไฟฟา 4
Somjates@pwa.co.th
กรค.
นายสันติ เตี้ยมชุมพล
วิศวกร 7
0-5625-5814-5 ตอ 305
กปภ.ข.10
นายประสิทธ สายกนก
วิศวกร 5
prasitsa@pwa.co.th
นายทศพร เต็มสวัสดิ์
วิศวกร 4
กทส.
นายมูหามัดอําพันดี เปาะซา
หนง.คอมพิวเตอรและเครือขาย
074-440-441
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6
muhamadampandeep@
กปภ.ข.5
นางสาววีรนุช สุขมี
นางสาวยุพเรศ บุญดิเรก
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
pwa.co.th
กปภ.กันตัง
นายมนตรี สุวรรณอินทร
หัวหนางานผลิต
075-251077
กปภ.ข.5
ทีมงาน กทส.
นางสาวชุติมา พนมชัยสวาง
หนง.ประมวลขอมูล
084-9738880
กปภ.ข.3
นายถวิลศักดิ์ แกวมณีชัย
หนง.คอมพิวเตอรและเครือขาย
554205@pwa.co.th
นายสุรชัย เหลากรุงเกา
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7
นายธัญญะ ไชยณรงค
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
9
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7
12
13
18
31
34
1

รางวัลนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมดีเดนป 2556 (ตอ)
ผลงาน/ลําดับที่
หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
รางวัลเหรียญทองแดง 6 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 140,000 บาท
ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติดวย
กรค.กปภ.ข.7
นายทรงพล พนาลิกุล
หัวหนางาน 8 งานเทคโนโลยี
ระบบ SCADA
ควบคุมการผลิต
ประปาดื่มไดมือถือ
กทส.กรค.
นายดุสิต ดวงมาตยพล
หนง.บริการคอมพิวเตอรฯ
กปภ.ข.7
นายผะเด็ด ออนสี
นักวิทยาศาสตร 4
เครื่องฟงเสียงทอรั่ว(Sound Rod)
กปภ.พะเยา
นายถาวร พิทักษากร
ผูจัดการ กปภ.สาขาพะเยา
กปภ.ข.9
ระบบบริหารสินทรัพยถาวรและวัสดุถาวร
กทส.
นางสาวจิตราภรณ ปาลี
วิศวกร 5 งานบริการ
กปภ.ข.4
คอมพิวเตอรและเครือขาย
การพัฒนา Data Logger PR100 ใหถาย
กปภ.พัทยา
วาที่ร.ต.วรวิทย เตจาคํา
ชางไฟฟา3
โอนขอมูลแบบไรสาย
กปภ.ข.1
อุปกรณหาทอแตกรั่วในทอระบายน้ํา
ทีมงานกรจ.
นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ
นายชางเครื่องกล 5
กปภ.ข.3
นายปกรณ บัวทอง
หัวหนางานแผนที่แนวทอ
รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท
ระบบจองหองประชุมและระบบแสดงความ
กคค.สทส.
นายรัฐศักดิ์ ศรีสุจริต
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
จํานงขอใชรถจากสวนกลาง
งานศูนยคอมพิวเตอร

3

ผช.งานผลิต

4

ลูกลอย พอเพียง

5

ระบบจองรถยนตราชการ ออนไลน

6

ระบบรับชําระคาน้ําออนไลนในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี

กปภ.สาขา
มหาชนะชัยกปภ.ข.8
กปภ.สาขาเขมราฐ
กปภ.ข.8
กทส.กปภ.ข.2
กทส.กปภ.ข.2

นายสุนันท

ชัยมงคล

ชางไฟฟา 3

นายนคร ปกา
นายพิษณุวัชร โสภา
นายนิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล

ชางไฟฟา3
เจาหนาที่ชางไฟฟา
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5

นายทกลา ชินเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5

เบอรโทรศัพท/e-mail
089 772 2135
songpholpa@pwa.co.th
085-743-9504
dusitd@pwa.co.th
089-6363553

Thaworn1414@hotmail.com

082-8886940
jitrapornp@pwa.co.th
083-2047220
daymodify@gmail.com
081-0065647
SUKCHAIH@pwa.co.th
02-551-8739
085-999-4188
rutthasaks@pwa.co.th
090 363 8754

thesunan@windowslive.com

085-0862957
nakornp@pwa.co.th
084-1160819
nipatp@pwa.co.th
086-7965412
taklac@pwa.co.th
10
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8
9

รางวัลนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมดีเดนป 2556(ตอ)
ผลงาน/ลําดับที่
หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท (ตอ)
เครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้ําและดู
กรค.กปภ.ข.9
นายสมควร ทาปน
หนง.เทคโนโลยีควบคุมการผลิต
สถานะผานเครือขายอินเตอรเน็ต
นายอําพล กะสุข
วิศวกร 5
วาที่ ร.ต.ชุติพนธ รังรองธานินทร
ชางไฟฟา 4
โปรแกรมเรงรัดติดตามหนี้ กปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี นางสาวชลภัท จําเริญกิตติ
พนักงานคอมพิวเตอร 6
155/2554
กปภ.ข.2

11

เครื่องแจงเตือนระบบน้ําดิบดวยโทรศัพท

15

ตูใสเครื่องบันทึกแรงดันน้ํา

16

การใช Time Switch จําลองสัญญานสวิทชลูก
ลอยต่ําเพื่อจัดการสูบน้ําใหเหมาะสมกับเวลาTOU

19

ระบบรายงานผลการดําเนินงาน-

25

ระบบติดตามและวิเคราะหผลการ
ดําเนินการประจําเดือน
ระบบตรวจสอบการสงขอมูลธนาคารรวม
ศูนยอัตโนมัติ
ระบบจองรถราชการการประปาสวนภูมภิ าค
เขต10
การประยุกตใชขอมูลคาระดับความสูง
(GPS) เพื่อสนับสนุนการลดน้ําสูญเสีย

33
35
36

กปภ.ชุมแพ
กปภ.ข.6
กปภ.พะเยา
กปภ.ข.9
กปภ.ลําปาง
กปภ.ข.9
กทส.
กปภ.ข.4
กทส.
กปภ.ข.5
กทส.
กปภ.ข.3
กทส.กปภ.ข.10
กรจ.
กปภ.ข.5

นายธนานันป เอี่ยมบุญเสริฐ
นายชัยณรงค สุโพธิ์นอก
นายอภิเดช ขวัญตา
นายถาวร พิทักษากร

หัวหนางาน 8 งานผลิต
ชางไฟฟา 4
ชางไฟฟา 4
ผูจัดการ กปภ.สาขาพะเยา

นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ
นายสิทธิชัย เรือนปงวัง
นางสาวปญชลี สิทธิโชค
นางสาวนิภาพร กรายแกว
นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว
นางสาวศรัณยา ศุกลรัตน
นายสุรชัย เหลากรุงเกา

วิศวกรไฟฟา 5 งานผลิต
ชางไฟฟา 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
หนง.ประมวลขอมูล
เจาหนาที่วิเคราะหระบบงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7

นายณัฏฐดนัย หวงศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5

นายทินวัฒน หลีกัง
นางวรรัตน หมื่นอรุณ
นายภานุกร ศรุติชาติ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4

เบอรโทรศัพท/e-mail
053-352012-17 ตอ2202
ampolk@pwa.co.th
02-577-2505 ตอ12,15
093-670 3127

chonlapatjum@gmail.com

0-4331 – 1121
Chainarongs@pwa.co.th
089-6363553

Thaworn1414@hotmail.com

054-217157
Somjates@pwa.co.th
082-4194466
panchalees@pwa.co.th
074-440-441
ratchadaporns@pwa.co.th

087-6701312
surachaila@pwa.co.th
087-7316690
natdanaih@pwa.co.th
074-311245
thinnawath@pwa.co.th
11
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่ นปี 2557
1. รางวัลเหรี ยญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไม่มีผลงานที่ได้ รับรางวัล)
2. รางวัลเหรี ยญเงิน จํานวน 5 ผลงาน รางวัลละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท
ผลงานที่ 16 เครื่ องวัดความขุน่ ของนํ ้าด้ วยหลักการกระเจิงแสง กปภ.พัทยา กปภ.ข.1
ผลงานที่ 21 โครงการจัดทําท่อผสมเร็ วชนิดพิเศษ (Special Static Mixer) กปภ.ข.6
ผลงานที่ 23 อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้ าจากสัตว์ในระบบผลิตนํ ้าประปา กปภ.ข.6
ผลงานที่ 36 เครื่ องทดสอบ Pilot Control PRV กปภ.ข.3
ผลงานที่ 39 อุปกรณ์ตรวจจับแจ้ งเตือนแพสูบนํ ้าแรงตํา่ เอียง (เปาบุ้นจิ ้น) กปภ.ยโสธร กปภ.ข.8

3. รางวัลเหรี ยญทองแดง จํานวน 10 ผลงาน รางวัลละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท
ผลงานที่ 2 ยอยโซ่ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร์ รถจักรยานยนต์ กปภ.นครศรี ธรรมราช กปภ.ข.4
ผลงานที่ 4 เครื่ องฟั งเสียงท่อรั่วแบบมีภาคขยายเสียง รุ่นประหยัด กปภ.ข.9
ผลงานที่ 8 PWA Mobile Application กปภ.ข.1
ผลงานที่ 20 เครื่ องวัดอุณหภูมิและความสัน่ สะเทือนของเครื่ องจักรกลด้ วยระบบ Zigbee กปภ.ข.6
ผลงานที่ 27 โปรแกรมสํารวจความเสีย่ ง สทส.
ผลงานที่ 29 โปรแกรมจัดคิว (PWA Queve) กปภ.ข.9
ผลงานที่ 30 กล้ องส่องบ่อบาดาล (TV Borehole) กปภ.ข.7
ผลงานที่ 32 หุน่ ยนต์สาํ รวจนํ ้าสูญเสีย ในท่อระบายนํ ้า กปภ.สาขานครสวรรค์ กปภ.ข.10
ผลงานที่ 37 PWA Smart Phone กปภ.ข.3
ผลงานที่ 42 อุปกรณ์เทสารเคมีสาํ หรับเครื่ อง Jar test กคน.

4. รางวัลชมเชย จํานวน 7 ผลงาน รางวัลละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท
ผลงานที่ 1 เครื่ องแจ้ งเตือนนํ ้าไม่ขึ ้นโรงกรอง กปภ.สาขาชุมแพ กปภ.ข.6
ผลงานที่ 9 ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์ SCADA (PM) กปภ.ข.5
ผลงานที่ 13 เครื่ องแจ้ งเตือนความขุน่ หอรับนํ ้าดิบเปลีย่ นแปลงฉับพลัน กปภ.พัทยา กปภ.ข.1
ผลงานที่ 26 โปรแกรมรับชําระค่านํ ้าต่างสาขา สทส.
ผลงานที่ 31 ระบบรายงานข้ อมูลมาตรวัดนํ ้า (Meter Report System) กปภ.ข.2
ผลงานที่ 41 การนําตะกอนดินทีเ่ หลือทิ ้งจากระบบผลิตนํ ้าประปาไปใช้ ประโยชน์ กปภ.พะเยา กปภ.ข.9
ผลงานที่ 43 ระบบติดตามความก้ าวหน้ างานก่อสร้ าง(M7) กปภ.ข.9

รวมทัง้ สิน้ จํานวน 22 รางวัล เงินรางวัลรวม 470,000 บาท
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ผลงานที่ไดรับรางวัลนวัตกรรม ป 2557
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้
16. เครื่องวัดความขุนของน้ําดวยหลักการกระเจิงแสง
(ไดรับทุนนวัตกรรม2557)
เสนอโดย วาที่ ร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา 3, นายพงศ
พันธ จันทพล กปภ.ข.1
- สรางเครื่องวัดความขุนแบบ Portable โดยใชหลักการ
กระเจิงแสง ประมวลผลดวยไมโครคอนโทรเลอร เพื่อใหได
เครื่องมือที่ราคาถูกลง ทดแทนการนําเขา
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 5,000 บาท
21.โครงการจัดทําทอผสมเร็วชนิดพิเศษ (Special
Static Mixer)
เสนอโดย นายอุทัย พุมบัว ชางเครื่องกล 4 กรค.กปภ.ข.6
- คิดคน Static Mixer แบบพิเศษขึ้นมา ซึ่งสามารถถอด
ลางไดงาย ชวยลดระยะเวลาและอํานวยความสะดวกใน
การถอดลาง Static Mixer เพื่อประหยัดคาไฟและรักษา
อัตราการสูบของเครื่องสูบน้ํา
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 5,000 บาท
23. อุปกรณปองกันการลัดวงจรไฟฟาจากสัตวในระบบ
ผลิตน้ําประปา
เสนอโดย นายสมชาย เกียรติปกรณ หนง.เทคโนโลยี
ควบคุมผลิต 6, นายญาณะวัฒน ปทอง,นายสุเทพ นิยม
พงษ,นายยุทธภูมิ รามศิริ กปภ.ข.6
- สรางอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจรจากสัตวที่เดินบนสาย
ไฟฟาแรงสูง โดยใชทอ PVC ผาตามยาว สวมหุมสาย
ไฟฟาแรงสูงไวตรงจุดเปลี่ยนแนว เมื่อกระรอกเดินมาที่ทอ
PVC จะหมุนลง ทําใหกระรอกตกลงพื้นดิน และลดการ
เกิดการลัดวงจรของสายไฟฟาได
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 200 บาท

1
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รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท (ตอ)
36. เครื่องทดสอบ Pilot Control PRV
เสนอโดย นายปกรณ บัวทอง หนง.8 งานแผนที่แนวทอ
(GIS) ,นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ กปภ.ข.3
- เปนเครื่องจําลองการทํางานของ PRV ใชในการทดลอง
การทํางานของ Pilot PRV หลังการลางทําความสะอาด
ชวยทําใหทราบวา PRV จะใชงานไดตามเดิม ใชวัสดุ
อุปกรณที่หาไดงายราคาไมแพง
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท
39.อุปกรณตรวจจับแจงเตือนแพสูบน้ําแรงต่ําเอียง
(เปาบุนจิ้น)
เสนอโดย นายสุนันท ชัยมงคล ชางไฟฟา 4 งานผลิต
กปภ.ข.8
- นําทอ PVC ที่ภายในพันดวยขดลวดทองแดง เชื่อมขั้ว
ออกมาดานนอก และมีโลหะดิ่งอยูภายใน เมื่อแพเอียง ทอ
จะเอียงทําใหขดลวดทองแดงไปแตะกับโลหะดิ่ง
สั่งให
อุปกรณสงสัญญาณแจงเตือน
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 1,500 บาท
3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้
02. ยอยโซ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร
รถจักรยานยนต
เสนอโดย นายเทพฤทธิ์ ขนาบแกว หนง.7, นายรวินท
วัฒนสิทธิ์ ชางเครื่องกล 4 กปภ.ข.4
- ดัดแปลงสเตอรรถจักรยานยนตและโซชนิดคู มาทําเปน
ยอยโซ ทดแทน Coupling เดิมทําใหสามารถลดเวลาการ
ตั้งศูนยและการถอดแยกชิ้นสวนระหวางมอเตอรกับปม
รวมถึงลดคาซอมบํารุงรักษาในการซอมแตละครั้งได
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 6,080 บาท
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รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้ (ตอ)
04.เครื่องฟงเสียงทอรั่วแบบมีภาคขยายเสียง รุน
ประหยัด
เสนอโดย นายกฤษณะ สุรินทร ชางเครื่องกล 4
กรจ.กปภ.ข.9
- พัฒนามาจาก Sound Rod แบบธรรมดา โดยเพิ่ม
ภาคขยายเสียง ทําใหงายตอการตรวจฟงเสียงทอรั่ว
สามารถทําขึ้นไดเองในราคาประหยัด
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 970 บาท
08.PWA Mobile Application
เสนอโดย นายชาตรี ขาวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร,
นายกิตติพงศ เสนา,นายสุภาษิต วิริยภาพ กทส.กปภ.ข.1
- สราง application ที่ทําให ลูกคาสามารถตรวจสอบการ
แจงหนี้คาน้ําได ขาวประชาสัมพันธ แจงทอแตกทอรั่ว
และอื่นๆ
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน - บาท
20.เครื่องวัดอุณหภูมิและความสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักรกลดวยระบบ Zigbee
เสนอโดย นายสัญลักษณ เบาดี ผอ.กรค.6, นาย
ญาณะวัฒน ปนทอง,นายมงคล ศรีแสง,นายลิขิต ปลูกชา
ลี,นายพงศพิพัฒน สุริยะวงศ กปภ.ข.6
- เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการเดิม (ระบบควบคุม
ดวย Zigbee) โดยติดตั้ง Sensor วัดคาความสั่นสะเทือน
และอุณหภูมิของมอเตอร โดยสงสัญญาณผานระบบ
Zigbee ไปแสดงขอมูลบน SMS ของ หนง.ผลิต หรือ
ผูจัดการ ชวยปองกันมอเตอรไหมหรือเครื่องสูบน้ําชํารุด
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 16,870 บาท
27.โปรแกรมแบบสํารวจความเสี่ยง
เสนอโดย น.ส.ธิติมา สาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
สทส.
- พัฒนาโปรแกรมแบบสํารวจความเสี่ยง เพื่อให
หนวยงานสามารถกรอกขอมูลความเสี่ยงไดอยางถูกตอง
และครบถวนสมบูรณ และเพื่อชวยใหเจาหนาที่ฝายบริหาร
ความเสี่ยงสามารถทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังมีฐานขอมูลที่สามารถเขามาดูขอมูลไดอีกดวย
ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 0 บาท
3
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รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้ (ตอ)
29. โปรแกรมจัดคิว (PWA Queve)
เสนอโดย นายธนพล อัตถวิบูลยกุล หนง.แผนที่แนวทอ
กรจ. กปภ.ข.9
- สรางโปรแกรมเพื่อจัดคิวการเขารับบริการ สําหรับใช
ติดตั้งใน กปภ.สาขา เพื่อเปนการรองรับผูใชน้ําที่จะเขามา
ใชบริการชําระเงินที่เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถรองรับไดถึง
999 คิว และรองรับชองบริการไดสูงสุด 4 ชองบริการ
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 4,000 บาท
30.กลองสองบอบาดาล(TV BORE HOLE)
เสนอโดย นายทรงพล พนาลิกุล หนง.8 งานเทคโนโลยี
ควบคุมผลิต, นายสุเทพ ราชธา กรจ. กปภ.ข.7
- ประยุกตใชกลองวงจรปดขนาดเล็ก มาประกอบเปน
กลองสองบอบาดาล และแปลงสัญญานภาพออก TV เพื่อ
ลดตนทุนการจัดซื้อ โดยสามารถถายภาพในบอบาดาลลึก
สูงสุด 100 เมตร และบันทึกลงคอมพิวเตอรเพื่อใช
วิเคราะหสภาพของบอบาดาล
ดําเนินการ 3 เดือน 10 วัน ลงทุน 7,500 บาท
32. หุนยนตสํารวจน้ําสูญเสียในทอระบายน้ํา
เสนอโดย นายสุกิจ สงวนทรัพย หนง.8 งานผลิต , นาย
นฤชา ชาตะวราหะ กปภ.ข.10
- ออกแบบและสรางหุนยนตซึ่งสามารถเดินในทอระบาย
น้ําไดดี สงสัญญาณภาพ เสียงและระยะทาง ไดแบบ Real
Time ทําใหทราบไดวามีทอแตก เกิดน้ําสูญเสียในชวงใด
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 32,320 บาท
37.PWA Smart Phone
เสนอโดย นายวัชรชัย ปราบณรงค นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 4 กทส.กปภ.ข.3
- สราง Application บน Android สําหรับการแจงหนี้คา
น้ํา รวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ สงตรงถึงผูใชน้ํา
บน Smart Phone
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 6,852 บาท
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รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้ (ตอ)
42.อุปกรณเทสารเคมีสําหรับเครื่อง JAR TEST
เสนอโดย นางวนิดา ไทยเจริญ หนง.มาตรฐาน
วิทยาศาสตร, นายอัครินทร ไวพจนกุล, น.ส.พิรัฐฎา วา
ทะวัชร, นายพิสุทธิ์ เลิศทวีสกุล, น.ส.กมลชนก เปยมรวี,
นายภานุพงศ เดชพจน กคน.
- ชวยใหผูทดสอบจารเทส สามารถเทสารเคมีพรอมๆกันได
ในครั้งเดียว โดยใชบุคลากรเพียงคนเดียว ชวยลด
ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการเทสารเคมีไมพรอมกัน
ได ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 145 บาท
4. รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท ดังนี้
01. เครื่องแจงเตือนน้ําไมขึ้นโรงกรอง

เสนอโดย นายธนานันป เอี่ยมบุญเสริฐ หนง.8 งานผลิต,
นายชัยณรงค สุโพธิ์นอก ชางไฟฟา 4 กปภ.ข.6
- ดัดแปลงลูกลอยแท็งกน้ํามาเปน Float switch ที่สามารถ
ทํางานไดกรณีระดับน้ําเปลี่ยนแปลงนอย จากถัง
ตกตะกอน แลวแจงเตือนดวยสัญญาณเสียงและไฟ เมื่อ
น้ําขึ้นโรงกรองนอยกวาปกติ เพื่อใหพนักงานสามารถ
ตรวจสอบและหาสาเหตุไดทันทวงที
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 4,100 บาท
09.ระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับ อุปกรณ
วิทยาศาสตร ,DMA และอุปกรณ SCADA (PM)
เสนอโดย น.ส.ยุพเรศ บุญดิเรก นักวิชาการคอมพิวเตอร5,
น.ส.ศรัณยา ศุกลรัตน,นายสมชาย บุญสง กทส.กปภ.ข.5
- พัฒนาตอยอด ระบบในการจัดเก็บขอมูลประวัติ
อุปกรณ อุปกรณวิทยาศาสตร อุปกรณ DMA และ
อุปกรณ SCADA สามารถจัดทําปฏิทินการบํารุงรักษา
รวมถึงระบบซอมบํารุง
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท
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รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท ดังนี้ (ตอ)
13.เครื่องแจงเตือนความขุนหอรับน้ําดิบเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน
เสนอโดย วาที่ ร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา 3 กปภ.ข.
1
- ใชวงจรวัดความขุนของน้ําในหอวัดน้ําดิบ และสง
สัญญาณไปไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อประมวลผล
เปรียบเทียบกับคาที่ตั้งไว โดยสามารถปรับเปลี่ยนคาได
โดยการหมุนปรับคาที่ปุมหนาเครื่องได
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 6,000 บาท
26. โปรแกรมรับชําระคาน้ําตางสาขา
เสนอโดย นายวชิรวิทย อาภาผอง สทส.
- พัฒนาโปรแกรมสําหรับ กปภ.สาขา ที่ใชระบบ Billing
เดิมและยังไมไดติดตั้งระบบสารสนเทศดานผูใชน้ํา (CIS)
เพื่อใชในการอานขอมูลใบแจงหนี้ผาน Barcode และ
สามารถบันทึกขอมูลลงไปในฐานขอมูล online เพื่อให
สามารถรับชําระคาน้ําตางสาขาหรือจายคาน้ําแทนกันได
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 0 บาท
31. ระบบรายงานขอมูลมาตรวัดน้ํา (Meter Report
System)

เสนอโดย งานบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย,นางสิริ
นันทน ชินคชบาล ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2
- สรางระบบรายงานขอมูลมาตรวัดน้ําในรูปแบบ
Windows Applicationเพื่อใหผูใชสามารถเรียกดูขอมูล

มาตรวัดน้ําโดยสามารถกําหนดเงื่อนไขไดตามตองการ
และสามารถสงออกขอมูลเปนไฟล Excel เพื่อนําไป
ดําเนินการตอได
ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 0 บาท

6

รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมป 2557 คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. ธันวาคม 2557
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รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท ดังนี้ (ตอ)
41. การนําตะกอนดินที่เหลือทิ้งจากระบบผลิต
น้ําประปาไปใชประโยชน
เสนอโดย นายอนุชา ศิริบวรเดช ผจก.ป.พะเยา และ
คณะทํางาน กปภ.ข.9
- ผลิตผลจากตะกอนดินที่ทิ้งในระบบผลิตน้ําประปามาทํา
เปนเครื่องปนดินเผา และเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูประกอบการเครื่องปนดินเผา เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการ
ผสมทําใหลดตนทุนรวมตอปในการผลิตไดถึง 39.84%
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 1,000 บาท
43 ระบบติดตามความกาวหนางานกอสราง(M7)
เสนอโดย กทส.กปภ.ข.9
เปน โปรแกรมที่ทํางานผานเว็บบราวเซอร ชวยในการ
ติดตามความกาวหนางานกอสราง และติดตาม
กระบวนการทํางานของแต่ละโครงการ เพื่อแก้ ปัญหาได้
ทันท่วงที
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน - บาท

7
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ผูเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดน ป 2557
ผลงาน/ลําดับที่

หนวยงาน

ชื่อผูเสนอผลงาน

รางวัลเหรียญเงิน 5 ผลงานๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท

กปภ.ข.1 ป.พัทยา (พ.) วาที่ ร.ต.วรวิทย เตจาคํา
นายพงศพันธ จันทพล

ตําแหนง

16

เครื่องวัดความขุนของน้ําดวยหลักการกระเจิงแสง

ชางไฟฟา 3

21

โครงการจัดทําทอผสมเร็วชนิดพิเศษ (Spacial
Static Mixer)

กรค. กปภ.ข.6

นายอุทัย พุมบัว

ชางเครื่องกล 4

23

อุปกรณปองกันการลัดวงจรไฟฟาจากสัตวใน
ระบบผลิตน้ําประปา

กรค. กปภ.ข.6

นายสมชาย เกียรติปกรณ
นายญาณะวัฒน ปนทอง
นายสุเทพ นิยมพงษ
นายยุทธภูมิ รามศิริ

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต
วิศวกร 5
วิศวกร 4
ชางไฟฟา 4

36

เครื่องทดสอบ Pilot Control PRV

กรจ.กปภ.ข.3

39

อุปกรณตรวจจับแจงเตือนแพสูบน้ําแรงต่ําเอียง
(เปาบุนจิน้ )

กปภ.ข.8 ป.
ยโสธร

นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ
นายปกรณ บัวทอง
นายสุนันท ชัยมงคล

นายชางเครื่องกล 6
หนง.8 งานแผนที่แนวทอ(GIS)
ชางไฟฟา 4 งานผลิต

เบอรโทรศัพท/e-mail
038222462
0832047220
0833718420
worrawitt@pwa.co.th
ajdaycm@gmail.com
043235163 ตอ 76
0897693920
fax 043235162
uthaiph@pwa.co.th
043237358 ตอ 74-75
0833271919
0860258976
Fax 043235162
Somchaik@pwa.co.th
Yannawatp@pwa.co.th
Suthepn@pwa.co.th
Yuttapumr@pwa.co.th

8
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ผลงาน/ลําดับที่
2
4

ยอยโซ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร
รถจักรยานยนต
เครื่องฟงเสียงทอรั่วแบบมีภาคขยายเสียง รุน
ประหยัด

หนวยงาน

ชื่อผูเสนอผลงาน

รางวัลเหรียญทองแดง 10 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท

ตําแหนง

กปภ.ข.4 ป.
นครศรีธรรมราช
กรจ.
กปภ.ข.9

นายเทพฤทธิ์ ขนาบแกว
นายรวินท วัฒนสิทธิ์
นายกฤษณะ สุรินทร

หนง. 7 รักษาการ หนง.8 งานผลิต
ชางเครื่องกล 4
ชางเครื่องกล 4

กทส.กปภ.ข.1

นายชาตรี ขาวงาม
นายกิตติพงศ เสนา
นายสุภาษิต วิริยภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายสัญลักษณ เบาดี
นายญาณะวัฒน ปนทอง
นายมงคล ศรีแสง
นายลิขิต ปลูกชาลี
นายพงศพิพัฒน สุริยะวงศ
นางสาวธิติมา สาลา

ผอ.กรค.6
วิศวกร 5
พนักงานฝกอบรม 7
ชางไฟฟา 7
หนง.น้ําสูญเสีย กรจ.กปภ.7
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5

8

PWA Mobile Application

20

เครื่องวัดอุณหภูมิและความสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักรกลดวยระบบ Zigbee

27

โปรแกรมแบบสํารวจความเสีย่ ง

29

โปรแกรมจัดคิว

กรจ. กปภ.ข.9

นายธนพล อัตถวิบูลยกลุ

หนง.แผนที่แนวทอ

30

กลองสองบอบาดาล (TV BORE HOLE)

กรจ. กปภ.ข.7

นายทรงพล พนาลิกลุ
นายสุเทพ ราชธา

หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
ชางไฟฟา 6 งานบํารุงรักษา

กรค.
กปภ.ข.6

สทส.

เบอรโทรศัพท/e-mail

053352012 ตอ 5204
0831562870
Fax 053352012 ตอ 5206
krissanas@pwa.co.th
038285731
0880010355
Fax 038285731
chatreek@pwa.co.th
kittipongse@pwa.co.th
supasitw@pwa.co.th
043237171 ตอ 71
0840315391
Fax 043235162
sanyalakb@pwa.co.th
หมายเลขโทร ตอ 8788
0898729471
053352012
ตอ 5103
042323001
Fax 042244260
songpholpa@pwa.co.th
sutepr@pwa.co.th
9
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32

ผลงาน/ลําดับที่
หุนยนตสํารวจน้ําสูญเสียในทอระบายน้ํา

37

PWA Smart Phone

42

อุปกรณเทสารเคมีสําหรับเครื่อง JAR TEST

หนวยงาน
กปภ.ข.10
ป.นครสวรรค
กทส.กปภ.ข.3

ชื่อผูเสนอผลงาน
นายสุกิจ สงวนทรัพย
นายนฤชา ชาตะวราหะ
นายวัชรชัย ปราบณรงค

กคน. ฝายทรัพยากรน้ํา นางวนิดา ไทยเจริญ
นายอัครินทร ไวพจนกลุ
น.ส.พิรัฐฎา วาทะวัชร
นายพิสุทธิ์ เลิศทวีสกุล
น.ส.กมลชนก เปยมรวี
นายภานุพงศ เดชพจน

ตําแหนง
หนง.8 งานผลิต
ชางไฟฟา 6
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
งานประมวลขอมูล
หนง.มาตรฐานวิทยาศาสตร
พนักงานวิทยาศาสตร 7
นักวิทยาศาสตร 6
นักวิทยาศาสตร 5
นักวิทยาศาสตร 4
นักวิทยาศาสตร 4

รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท

1

เครื่องแจงเตือนน้ําไมขึ้นโรงกรอง

กปภ.ข.6 ป.ชุมแพ

9

ระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับ อุปกรณ
วิทยาศาสตร DMS อุปกรณ DMA และอุปกรณ
SCADA (PM)

13

เครื่องแจงเตือนความขุนหอรับน้ําดิบเปลีย่ นแปลง
ฉับพลัน

26

โปรแกรมรับชําระคาน้ําตางสาขา

กทส.กปภ.ข.5

นายธนานันป เอี่ยมบุญเสริฐ
นายชัยณรงค สุโพธิ์นอก

หัวหนางาน 8 งานผลิต
ชางไฟฟา 4 งานผลิต

น.ส.ยุพเรศ บุญดิเรก
น.ส.ศรัณยา ศุกลรัตน
นายสมชาย บุญสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
เจาหนาที่วิเคราะหระบบงาน
หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต

กปภ.ข.1 ป.พัทยา (พ.) วาที่ ร.ต.วรวิทย เตจาคํา

สทส.

นายวชิรวิทย อาภาผอง

ชางไฟฟา 3

นักวิชาการคอมพิวเตอร 4

เบอรโทรศัพท/e-mail
0867377438

025518601
Fax 025526021

043311211
Fax 043312673
0896004023
chainarongs@pwa.co.th
074311245
Fax 074440440
somchaib@pwa.co.th
yupparesb@pwa.co.th
saranyasu@pwa.co.th
038222462
0832047220
0833718420
worrawitt@pwa.co.th
ajdaycm@gmail.com
0864026927
vachiravita@pwa.co.th
10
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31
41

43

ผลงาน/ลําดับที่
ระบบรายงานขอมูลมาตรวัดน้ํา (Meter Report
System)
การนําตะกอนดินที่เหลือทิ้งจากระบบผลิต
น้ําประปาไปใชประโยชน

ระบบติดตามความกาวหนางานกอสราง(M7)

หนวยงาน
กปภ.ข.2
กปภ.ข.9 ป.พะเยา

กปภ.ข.9

ชื่อผูเสนอผลงาน
งานบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย
นางสิรินันทน ชินคชบาล
นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายนิวัติ บุญเรือง
นางละไม กองอิ่น
นายขจรยศ ภักดี
นายสุทธิโรจน เขื่อนแกว
คณะทํางานรวม
นางสาวสุจติ ตรา เอกภูมิ
นางสาวภัทรภา พันธคงชื่น
นางสาวไวทยา จํานงสุทธเสถียร
นางสาวกรณี ทิพยวิมลสรร

ตําแหนง
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการ ป.พะเยา
หนง.ผลิต
หนง.อํานวยการ
ชางไฟฟา ๔
ลูกจางงานธุรการฯ

เบอรโทรศัพท/e-mail
036351943
F036351945
554105@pwa.co.th
054 431090
T0813835089
F054481090
5511030@pwa.co.th,
anuchas@pwa.co.th

คณะแพทยศาสตร สาขาสาธารณสุข
ศาสตร แขนงวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6

11
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล)
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท
o ผลงานที่ 05 เครื่องวัดระดับ ปริมาตร อัตราจายสารเคมี และเวลาเหลือใชของสารเคมี กปภ.เทิง กปภ.ข.9
o ผลงานที่ 13 ระบบติดตามผลและแจงเตือนความผิดปกติการใชงานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผานระบบ
คลาวด กทน.
o ผลงานที่ 33 ชุดสาธิตติดตั้งวาลวควบคุมแรงดัน (PRV) กรจ. กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 38 อุปกรณลดเวลากอนฉีดลางหนาทรายหมอกรองน้ำ กปภ.มุกดาหาร กปภ.ข.8
o ผลงานที่ 40 กระบวนการสรางแบบจําลองทางชลศาสตรโครงขายทอจายน้ําประปาโดยใชฐานขอมูล GIS
กรจ. กปภ.ข.9
3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท
o ผลงานที่ 08 อุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานที่ 09 การซอมทอ PB และทอ HDPE โดยใชทอและเข็มขัดรัดทอ กปภ.หลังสวน กปภ.ข.4
o ผลงานที่ 12 Mobile Application คนหามาตรวัดน้ํา กปภ. กปภ.ข.5
o ผลงานที่ 14 รวมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บันทึกของ กปภ. โดยสํานักตรวจสอบ กปภ. กตท.
o ผลงานที่ 16 โครงการปุยหมักจากดินตะกอนประปา (ปุยหมัก กปภ.รักษโลก) กปภ.อุดรธานี กปภ.ข.7
o ผลงานที่ 17 ทอผสมเร็วชนิดพิเศษ version 2 กปภ.ข.6
o ผลงานที่ 30 อุปกรณเเจงเตือนการจายแกสคลอรีนโดยอาศัยโรตามิเตอร กปภ.เพชรบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 34 โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน้ํา กทส. กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 39 ใบมีดความรอนตัดทอ PE กปภ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4
4. รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท
o ผลงานที่ 02 แอรวาลว Anti Airlock กปภ.บําเหน็จณรงค กปภ.ข.6
o ผลงานที่ 03 โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ (PIMS) กทส. กปภ.ข.5
o ผลงานที่ 04 ลิฟทยกของเอนกประสงค กปภ.หาดใหญ กปภ.ข.5
o ผลงานที่ 07 ระบบเติมน้ําถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานที่ 11 อุปกรณกําจัดตะกอนบนผิวน้ําเเบบ gravity ในกระบวนการผลิต กปภ.สกลนคร กปภ.ข.7
o ผลงานที่ 15 ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ Audit (IMS) กตท.
o ผลงานที่ 19 เครื่องวัดเเรงดันน้ําเเบบอัจฉริยะสงสัญญาณระยะไกลดวย Zigbee สําหรับระบบผลิต
น้ําประปา กปภ.ข.6
o ผลงานที่ 22 ปาย ELECTRONICS แสดงผลการทํางานเครื่องจักรกลไฟฟาเเบบเหนี่ยวนําไฟฟา
กปภ.นครสวรรค กปภ.ข.10
o ผลงานที่ 25 ชุดระบายตะกอนในเสนทออัตโนมัติ (สวนผึ้ง 58) กปภ.สวนผึ้ง กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 27 แผนวัดระดับน้ํา (Staffgage) สตาปเกจ แสดงผลดวยหลอด LED กปภ.กาญจนบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 28 เครื่องวัดความขุนอยางงาย กปภ.เลาขวัญ กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 29 สัญญาณเตือนลางกรอง กปภ.พนมทวน กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 31 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผูใชน้ําดวยระบบบารโคด กปภ.ประจวบคีรีขันธ กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 36 ระบบจัดสง SMS จากขอมูลระบบ CIS กทส. กปภ.ข.3
รวมทั้งสิ้น จํานวน 28 รางวัล เงินรางวัลรวม 520,000 บาท
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ผลงานที่ได้ รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่ น ประจําปี 2558
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไม่มีผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัล)
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี ้
05.เครื่องวัดระดับ ปริมาตร อัตราจ่ ายสารเคมี
และเวลาเหลือใช้ ของสารเคมี
เสนอโดย นายอัมริ นทร์ ตุรงค์สมบูรณ์ นายช่างเครื่ องกล 5
กปภ.เทิง กปภ.ข.9
- ใช้ เ ซนเซอร์ อัล ตร้ าโซนิค วัดระยะเหนือถัง สารเคมี เซนเซอร์ วัด
อัตราการไหลติดตังในเส้
้
นท่อจ่ายสารเคมี และส่งไปประมวลผลยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แจ้ งระดับ /ปริ ม าตร/อัต ราการจ่ า ย และ
ระยะเวลาเหลือใช้ ของสารเคมี
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 3,900 บาท
13.ระบบติดตามผลและเเจ้ งเตือนความผิดปกติ การใช้ งาน
อุปกรณ์ ตรวจวัดใน DMA ผ่ านระบบคลาวด์
เสนอโดย นายธรรมนูญ ตรี บุบผา หนง.8 งานพัฒนาเทคโนโลยี
นํ ้าสูญเสีย. กทน.
- สร้ าง Web application ตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์โดย
รับข้ อมูลจากระบบ DMA และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานผลและเเจ้ ง
เตือนความผิดปกติ ผ่าน E-mail/SMS
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท
33.ชุดสาธิตติดตัง้ วาล์ วควบคุมเเรงดัน (PRV)
เสนอโดย นายศักดิ์ชยั หอมกระแจะ นายช่างเครื่ องกล 6,
นายนันทวรรธน์ สุขมุ านนท์, นายปกรณ์ บัวทอง กรจ. กปภ.ข.3
- สร้ างชุ ด สาธิ ต ติ ด ตัง้ วาล์ ว ควบคุม เเรงดัน (PRV) ต่อ ยอดจาก
ผลงานเดิมโดยเป็ น ชุดสาธิตวิธีการติดตังและปรั
้
บตัง้ PRV เพื่อใช้
ในการฝึ กอบรมพนักงานและร่วมออกบูธนิทรรศการ
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท
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รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท (ต่อ)
38.อุปกรณ์ ลดเวลาก่ อนฉีดล้ างหน้ าทรายหม้ อกรองนํา้
เสนอโดย นายฐานิต อินทวงศ์ นายช่างไฟฟ้ า 5 กปภ.มุกดาหาร ข.8
- สร้ างอุปกรณ์ ลดเวลาก่อนฉี ดล้ างหน้ าทรายกรองนํา้ โดยใช้ เช็ ค
วาล์วเป็ นลิ ้นเปิ ดระบายอากาศเพื่อเปิ ดนํ ้าเข้ าหม้ อกรองและปิ ดเพื่อ
ไม่ให้ อากาศเข้ าไปในท่อเมื่อมีการระบาย นํ ้าทิ ้ง โดยอาศัยแรงโน้ ม
ถ่วงของโลกช่วยลดเวลาในการระบายนํ ้าก่อนฉีดล้ างหน้ าทราย
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 1,120 บาท
40.กระบวนการสร้ างแบบจํ า ลองทางชลศาสตร์ โครงข่ า ย
ท่ อจ่ ายนํา้ ประปาโดยใช้ ฐานข้ อมูล GIS
เสนอโดย นายธนพล อัตถวิบลู ย์กลุ หัวหน้ างาน 8 กรจ. กปภ.ข.9
- สร้ างแบบจํ า ลองทางชลศาสตร์ โ ครงข่ า ยท่ อ จ่ า ยนํ า้ โดยใช้
ฐานข้ อมูล GIS ร่ วมกับโปรแกรม Epanet เพื่อใช้ ออกแบบจําลอง
โครงข่ายท่อจ่ายนํ ้าประปา
ดําเนินการ 11 เดือน ลงทุน 99,000 บาท
3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท ดังนี ้
08.อุปกรณ์ วัดระดับตะกอนอย่ างง่ าย
เสนอโดย นายพรรษวัชร์ กิมานันโท หนง.8 งานผลิต,
นายสายชล มัติโก, นายอภิเชษฐ์ กุลบุญญา, นายวิทยา จิ๋ วแก้ ว
กปภ.บ้ านฉาง กปภ.ข.1
- ประดิษฐ์ ชุดวัดระดับตะกอนจากอุปกรณ์ ท่ออะคริ ลิกใส และสวิง
เช็ควาล์ว เมื่อใช้ จ่มุ ลงในถังตกตะกอน นํ ้าและตะกอนจะถูกกักไว้
โดยเช็ควาล์ว สามารถตรวจสอบระดับตะกอนในถังตกตะกอนได้
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 1,270 บาท
09.การซ่ อมท่ อ PB และท่ อ HDPE โดยใช้ ท่อและเข็มขัดรัดท่ อ
เสนอโดย นายกัมพล ขยันขาย หนง.8 งานบริ การฯ กปภ.หลังสวน
กปภ.ข.4
- ประยุก ต์ วิ ธี ก ารซ่ อ มท่ อ HDPE และ PB ที่ แ ตกรั่ ว ขนาดต่ า งๆ
ทดแทนรี แพร์ แคล้ มป์ โดยใช้ ปะเก็นยาง เศษท่อเก่า และเข็มขัดรัดท่อ
เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมท่อแตกรั่ว
ดําเนินการ 1 เดือน 14 วัน ลงทุน 16,951 บาท
12. Mobile Application ค้ นหามาตรวัดนํา้
เสนอโดย นายสมชาย บุญส่ง หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
กรค. กปภ.ข.5
- สร้ าง Applicationเพื่ออ่านข้ อมูลตําแหน่งมาตรวัดนํ ้าจาก Server
มาแสดงผลในแผนที่ google map บน Smart phone ผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต เพื่อแสดงพิกดั ตําแหน่งปั จจุบนั ทําให้ ค้นหามาตรวัดนํ ้า
ได้ ง่าย
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน - บาท
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รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ต่อ)
14.รวมข้ อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บันทึกของกปภ.
โดยสํานักตรวจสอบ กปภ.
เสนอโดย นายณัฐวัตร บุญพิทกั ษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กตท.
- สร้ าง Web application เพื่อ รวบรวมข้ อมูล กฎ ระเบียบ คําสัง่
และบันทึก ของ กปภ. เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กับพนักงานใน
การค้ นหาและนําไปใช้
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน – บาท
16.โครงการปุ๋ยหมักจากดินตะกอนประปา
(ปุ๋ยหมัก กปภ.รักษ์ โลก)
เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตย์พล หนง.บริ การคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่าย, นายผะเด็จ อ่อนศรี กปภ.อุดรธานี กปภ.ข.7
- ทํ า ปุ๋ยหมัก จากดิ น ตะกอนประปา โดยการลดกรดดิ น ตะกอน
ประปาด้ วยยิบซัม่ ผสมกับมูลสัตว์ และเศษวัชพืชในปริ มาณต่างๆ
ให้ เป็ นปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ดินตะกอนประปา
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 10,420 บาท
17.ท่ อผสมเร็วชนิดพิเศษ version 2
เสนอโดย นายอุทยั พุม่ บัว, นายเปรมชีวิน ไตรทิพย์,
นายธีระ แก้ วแสนชัย, นายสุพจน์ วงษ์ สาจันทร์ ,
นายอนุรักษ์ ศรี สพุ รรณ กรค. และ กปภ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6
- พัฒนาต่อยอดผลงาน Special Static Mixer ชนิดพิเศษเดิม โดย
ให้ สามารถถอดเปิ ดฝาครอบตามแนวยาวได้ ช่วยให้ การถอดล้ าง
Static Mixer ทําได้ ง่าย สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 720 บาท
30.อุปกรณ์ เเจ้ งเตือนการจ่ ายแก๊ สคลอรีน
โดยอาศัยโรตามิเตอร์
เสนอโดย นายเอกพล ปั ทมดิลก วิศวกร 4 งานผลิต,
นายเชิดศักดิ์ วาสนา กปภ.เพชรบุรี กปภ.ข.3
- สร้ างอุ ป กรณ์ แ จ้ งเตื อ นการจ่ า ยแก๊ สคลอรี น โดยใช้ sensor
ตรวจจับลูกบอลภายในกระบอกโรตามิเตอร์ แล้ วต่อเข้ ากับสัญญาณ
ไซเรน เพื่อเตือนเจ้ าหน้ าที่เมื่อแก๊ สคลอรี นหมดถัง
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 3,400 บาท
34.โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดนํา้
เสนอโดย นายวัชรชัย ปราบณรงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส.
กปภ.ข.3
- สร้ าง Web application ประวัติการตรวจสอบมาตรวัดนํ ้า สามารถ
นําเข้ า เรี ยกดู แก้ ไขและวิเคราะห์ข้อมูลประวัติเพื่อรายงานผล ผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบหรื อจัดการมาตรวัดนํ ้า
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน - บาท
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รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ต่อ)
39.ใบมีดความร้ อนตัดท่ อ PE
เสนอโดย นายเทพฤทธิ์ ขนาบแก้ ว หนง.8 งานผลิต,
นายสายัณห์ โชติพนั ธ์ กปภ.นครศรี ธรรมราช กปภ.ข.4
- สร้ างใบมีดความร้ อนตัดท่อ PE โดยทําใบมีดจากแผ่นสแตนเลสและ
ฝั งขดลวดความร้ อนไว้ ภายใน ติดตังบนโครงเหล็
้
ก เมื่อตัดท่อด้ วยใบมีด
ความร้ อนจะ ใช้ เวลาประมาณ 5 นาที
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 5,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท ดังนี ้
02.แอร์ วาล์ ว Anti Airlock
เสนอโดย นายธานินทร์ กินนาหล้ า นายช่างโยธา 7
รก.หนง.บริ การฯ กปภ.บําเหน็จณรงค์ กปภ.ข.6
- ดัดแปลง Air Valve จาก Check Valve ช่วยระบายอากาศ ป้องกัน
การเกิด Air lock ในระบบเส้ นท่อ ลดต้ นทุน Air Valve ที่มีราคาสูง
ป้องกันท่อเมนแตก-รั่ว เนื่องจากมีอากาศในเส้ นท่อ
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 700 บาท
03.โปรแกรมระบบจัดการข้ อมูลสารสนเทศ กปภ.ข.5 ( PIMS )
เสนอโดย นางสาวรั ชฎาภรณ์ แสงแก้ ว งานประมวลข้ อมูล กทส.
กปภ.ข.5
- สร้ าง web application สําหรับจัดเก็บข้ อมูลระบบสารสนเทศ เช่น
ผลิต-จ่าย รายได้ -รายจ่าย สามารถประมวลผลและออกรายงานได้
เชื่อมต่ออุปกรณ์สอื่ สารผ่าน Internet
ดําเนินการ 18 เดือน ลงทุน - บาท
04.ลิฟท์ ยกของเอนกประสงค์
เสนอโดย นายถาวร แกล้ วทนงค์ พนักงานผลิตนํ ้า 4
นายวีระชัย เก้ าเอี ้ยน วิศวกร 4 กปภ.หาดใหญ่ กปภ.ข.5
- ประยุก ต์ ข องเหลือใช้ เป็ นลิฟ ท์ ย กเอนกประสงค์ สํา หรั บ งานยก
สารเคมี โดยใช้ มอเตอร์ ขับ กว้ านจากเครื่ อ งกวาดตะกอนเก่ า
(scraper) และนําเหล็กเก่ามาเป็ นโครงสร้ างเพื่อใช้ ช่วยยกสารเคมี
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 490 บาท
07.ระบบเติมนํา้ ถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด
เสนอโดย นายพรรษวัชร์ กิมานันโท หนง.8 งานผลิต,
นายสายชล มัติโก, นายอภิเชษฐ์ กุลบุญญา,
นายเอกพงษ์ จุลละสุภา กปภ.บ้ านฉาง กปภ.ข.1
- ดัดแปลงระบบควบคุมปั๊ มนํ ้าขึ ้นหอถังสูงอัตโนมัติโดยใช้ ขีดบอก
ระดับนํ ้าหอถังสูง ไปแตะลิมิตสวิทช์เปิ ด-ปิ ดปั๊ มนํ ้า ทดแทนสวิทช์ลกู
ลอยบนหอถังสูงซึง่ ขึ ้นไปดูแลยาก
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 5,490 บาท
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รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ต่อ)
11.อุปกรณ์ กาํ จัดตะกอนบนผิวนํา้ เเบบ gravity
ในกระบวนการผลิตนํา้ ประปา
เสนอโดย นายประสิทธิ์ วงษ์ น้อย นายช่างไฟฟ้ า กปภ.สกลนคร
กปภ.ข.7
- ประดิษฐ์ ชุดกํ าจัดตะกอนลอยบนผิวนํา้ โดยทําแท่นรั บวางตรง
ปากท่อระบายตะกอนในถังตกตะกอนเดิม และสวมท่อ PVC ขนาด
100 มม. ที่ด้านบนติดกรวยไว้ เพื่อรั บตะกอนลอย โดยใช้ คนช่วย
กวาดตะกอนลอยเข้ าสูก่ รวยช่วงเปิ ดวาล์วระบายตะกอน
ดําเนินการ 2 เดือน 25 วัน ลงทุน 800 บาท/ชุด
15.ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ
Audit Issues management System (IMS)
เสนอโดย นายณัฐวัตร บุญพิทกั ษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กตท.
- สร้ าง Web application เพื่อ รวบรวม ความรู้ ในประเด็นการ
ตรวจสอบต่างๆ ของ สตส. เพื่อสะดวกในการบริ หารจัดการค้ นหา
และการนําไปใช้
ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน – บาท
19.เครื่ องวัด เเรงดันนํ า้ เเบบอัจฉริ ยะส่ งสัญญาณระยะไกล
ด้ วย Zigbee สําหรับระบบผลิตนํา้ ประปา
เสนอโดย นายสัญญลักษณ์ เบ้ าดี ผอ.กรค., นายญาณะวัฒน์ ปี่ ทอง,
นายสุเทพ นิยมพงษ์ , นายยุทธภูมิ รามศิริ กรค. กปภ.ข.6
- สร้ างเครื่ องวัดเเรงดันนํ ้าโดยประยุกต์ผลงานนวัตกรรมเครื่ องวัดระดับ
นํ ้าดิจิตอล ของกปภ.สาขาเทิง เข้ ากับการส่งสัญญาณด้ วย zigbee เพื่อ
ติดตังในระบบประปา
้
เช่น แหล่งนํ ้าดิบ, ถังนํ ้าใส และหอถังสูง
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน - บาท
22.ป้าย ELECTRONICS แสดงผลการทํางานเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้าเเบบเหนี่ยวนําไฟฟ้า
เสนอโดย นายสุกิ จ สงวนทรั พ ย์ หนง.8 งานผลิต , นายนฤชา
ชาตะวราหะ, นายประเสริ ฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์ กปภ.นครสวรรค์ ข.10
- สร้ างป้ ายแสดงผลการทํ า งานของเครื่ อ งสูบ นํ า้ ไฟฟ้ า โดยใช้
sensor ตรวจสอบการเหนี่ยวนําไฟฟ้ าของสายไฟฟ้ ามอเตอร์ แล้ ว
แสดงผลการใช้ งานทางป้าย LED
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 1,220 บาท
25.ชุดระบายตะกอนในเส้ นท่ ออัตโนมัติ (สวนผึง้ 58)
เสนอโดย นายรัตนิกร หน่อแก้ ว หนง.7 งานผลิต กปภ.สวนผึ ้ง ข.3
- สร้ างชุดวาล์วระบายตะกอนในเส้ นท่ออัตโนมัติ โดยใช้ Timer
ควบคุม Solenoid Valve เพื่อเปิ ด-ปิ ดวาล์วระบายตะกอนซึง่ ติดตัง้
ปลายหัว แกะท่อ ดับ เพลิง โดยใช้ แ บตเตอรี่ 9VDC 1 ก้ อ น เป็ น
แหล่งพลังงาน ใช้ ได้ นาน 3 – 4 เดือน
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน - บาท
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รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ต่อ)
27.แผ่ นวัดระดับนํา้ (Staffgage) สต๊ าปเกจ
แสดงผลด้ วยหลอด LED
เสนอโดย นายนริ นทร์ สุนจิรัตน์ กปภ.กาญจนบุรี กปภ.ข.3
- ปรับปรุ งแผ่นวัดระดับนํ ้า Staffgage เดิมให้ แสดงผลด้ วย LED
ขึ ้นแถบสว่างตามระดับนํ ้าโดยใช้ วงจรทรานซิสเตอร์ ตรวจวัดระดับ
นํ ้าและแสดงผลทําให้ หลอด LED บนแผงแสดงผลติด
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 1,000 บาท
28.เครื่องวัดความขุ่นอย่ างง่ าย
เสนอโดย นายวสันต์ พุฒเครื อ ช่างไฟฟ้ า กปภ.เลาขวัญ กปภ.ข.3
- สร้ างเครื่ องวัดความขุน่ อย่างง่าย โดยใช้ หลักการวัดค่าของแสงที่
ผ่านนํา้ เพื่อนําไปใช้ วดั ค่าความขุ่นนํา้ Blow off และนํา้ ดิบ ลด
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อเครื่ องมือ
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 350 บาท
29.สัญญาณเตือนล้ างกรอง
เสนอโดย นายสุชาติ ชาครี ย์รัตน์ นายช่างไฟฟ้ า 5
กปภ.พนมทวน กปภ.ข.3
- สร้ างชุดแจ้ งเตือนการล้ างกรอง โดยใช้ ลกู ลอยต่อกับท่อ PVC เมื่อ
ระดับนํ ้าในถังกรองสูงถึงระดับจะดันท่อ PVC มากดกับสวิทช์กริ่ ง
และมีเสียงกริ่ งดังเพื่อแจ้ งเตือนให้ พนง.ทราบว่าถึงเวลาล้ างกรอง
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 3,500 บาท
31.โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ใช้ นํา้ ด้ วยระบบบาร์ โค้ ด
เสนอโดย นายสะอาด จงดี ผจก. กปภ.ประจวบคีรีขนั ธ์ กปภ.ข.3
- จั ด ทํ า บัต รประจํ า ตัว ผู้ ใช้ นํ า้ โดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ร่ ว มกั บ
ฐานข้ อมูลที่มีอยู่เดิม มีความแม่นยํา ช่วยลดปั ญหาการทํางาน
ซํ ้าซ้ อน สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 7,100 บาท
36.ระบบจัดส่ ง SMS จากข้ อมูลระบบ CIS
เสนอโดย นายสุรชัย เหล่ากรุ งเก่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส.
กปภ.ข.3
- สร้ างระบบส่ง SMS แจ้ งเตือนผู้ใช้ นํ ้า โดยฐานข้ อมูลจากระบบ
CIS เพื่อเพิ่มประสิท ธิ ภาพในการติดตามหนีข้ อง กปภ. และลด
ค่าใช้ จ่ายในการแจ้ งเตือน ข้ อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ของ กปภ.สาขา
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน (SMS ข้ อความละ 0.5 ส.ต.)
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558
ผลงาน/ลําดับที่
05 เครื่องวัดระดับ ปริมาตร อัตราจายสารเคมี และ
เวลาเหลือใชของสารเคมี
13 ระบบติดตามผลและแจงเตือนความผิดปกติการ
ใชงานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผานระบบ
คลาวด
33 ชุดสาธิตติดตั้งวาลวควบคุมแรงดัน (PRV)
38 อุปกรณลดเวลากอนฉีดลางหนาทราย
หมอกรองน้ํา
40 กระบวนการสรางแบบจําลองทางชลศาสตร
โครงขายทอจายน้ําประปาโดยใชฐานขอมูล GIS

หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
รางวัลเหรียญเงิน 5 ผลงานๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท
กปภ.เทิง กปภ.ข.9 นายอัมรินทร ตุรงคสมบูรณ
ชางเครื่องกล 5
กทน. สทส.
กรจ. กปภ.ข.3
กปภ.มุกดาหาร
กปภ.ข.8
กรจ. กปภ.ข.9

นายธรรมนูญ ตรีบุบผา

หนง.8 งานพัฒนาเทคโนโลยีน้ํา
สูญเสีย

นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ
นายนันทวรรธน สุขุมานนท
นายปกรณ บัวทอง
นายฐานิต อินทวงศ

นายชางเครื่องกล 6
หนง.8 งานน้ําสูญเสีย
หนง.8 งานมาตรวัดน้ํา
นายชางไฟฟา 5

นายธนพล อัตถวิบูลยกุล
หนง.8 งานแผนที่แนวทอ (GIS)
และทีมงานแผนที่แนวทอ (GIS)
รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท
08 อุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย
กปภ.บานฉาง
นายพรรษวัชร กิมานันโท
หนง.8 งานผลิต
กปภ.ข.1
นายสายชล มัติโก
นายชางไฟฟา 5
นายอภิเชษฐ กุลบุญญา
ชางไฟฟา 4
นายวิทยา จิ๋วแกว
ชางเครื่องกล 3
นายนันทวัฒน สืบเรือง
ชางเครื่องกล 3
09 การซอมทอ PB และทอ HDPE โดยใชทอและ
กปภ.หลังสวน
นายกัมพล ขยันขาย
หนง.8 งานบริการและควบคุม
เข็มขัดรัดทอ
กปภ.ข.4
น้ําสูญเสีย
12 Mobile Application“คนหามาตรวัดน้าํ กปภ.”
กปภ.ข.5
นายสมชาย บุญสง
หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุม
ผลิต

เบอรโทรศัพท/e-mail
ammarint@pwa.co.th
086-1894548
thammanoont@pwa.co.th
089-1135516 , 02-5518756
sukchaih@pwa.co.th
092-2478598
thaniti@pwa.co.th
042-611131 , 089-9447681
tanapona@pwa.co.th
053-038500 ตอ 5103
saychonm@pwa.co.th
038-602008 , 038-601292

khampolk@pwa.co.th
082-5386200
somchaib@pwa.co.th
086-3079096 , 086-2864455
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ)
ผลงาน/ลําดับที่

หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ)
14 รวมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บันทึกของ กปภ.
กตท. สตส.
นายณัฐวัตร บุญพิทักษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
โดยสํานักตรวจสอบ กปภ.
16 โครงการปุยหมักจากดินตะกอนประปา
“ปุยหมัก กปภ. รักษโลก”

กปภ.อุดรธานี
กปภ.ข.7

17 ทอผสมเร็วชนิดพิเศษ Special Static Mixer
(version 2)

กรค. กปภ.ข.6

30 อุปกรณเเจงเตือนการจายแกสคลอรีนโดยอาศัย
โรตามิเตอร
34 โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน้าํ

กปภ.เพชรบุรี
กปภ.ข.3
กทส. กปภ.ข.3

39 ใบมีดความรอนตัดทอ PE

กปภ.นครศรีฯ
กปภ.ข.4

02 แอรวาลว Anti Airlock
03 โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ
กปภ.ข.5 (PWA5 Information Management
System : PIMS)

นายดุสิต ดวงมาตยพล
นายผะเด็จ ออนศรี
นายอุทัย พุมบัว
นายเปรมชีวิน ไตรทิพย
นายธีระ แกวแสนชัย
นายสุพจน วงษสาจันทร
นายอนุรกั ษ ศรีสุพรรณ
นายเอกพล ปทมดิลก
นายเชิดศักดิ์ วาสนา
นายวัชรชัย ปราบณรงค

หนง.บริการคอมพิวเตอรและ
เครือขาย กทส.7
นักวิทยาศาสตร 5 กรค.7
ชางเครื่องกล 4
วิศวกร 4
วิศวกร 4
พนักงานผลิตน้ํา 4 (ป.ชาง
เครื่องกล)
ชางเครื่องกล 4
วิศวกร 4 งานผลิต
ชางเครื่องกล 3 งานผลิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายเทพฤทธิ์ ขนาบแกว
หนง.8 งานผลิต
นายสายัณห โชติพันธ
นายชางไฟฟา 5
รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท
กปภ.บําเหน็จณรงค นายธานินทร กินนาหลา
นายชางโยธา 7 รก.หนง.8 งาน
กปภ.ข.6
บริการและควบคุมน้ําสูญเสีย
กทส.กปภ.ข.5
นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว
หนง.ประมวลขอมูล
งานประมวลขอมูล กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประปาสวนภูมิภาค

เบอรโทรศัพท/e-mail
natthawatb@pwa.co.th
090-6195909
dusitd@pwa.co.th
085-743-9504 , 0-4232-3007
Uthaiph@pwa.co.th
043-235163 ตอ 76
089-7693920 ,095-6609119

eakapolp@pwa.co.th
083-0828673 , 032-200780
watcharachaip@pwa.co.th
083-6564521 , 032-200780
thepritk@pwa.co.th
083-5922557,086-5282863
TanapatS@pwa.co.th
081-799-9916
ratchadaporns@pwa.co.th
555205@pwa.co.th
086-6946689 , 074-440441

9
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558 คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. มกราคม 2559
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ)
ผลงาน/ลําดับที่
04 ลิฟทยกของเอนกประสงค
07 ระบบเติมน้าํ ถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด

11 อุปกรณกําจัดตะกอนบนผิวน้ําเเบบ gravity ใน
กระบวนการผลิตน้าํ ประปา
15 ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ Audit
Issues Management System (IMS)
19 เครื่องวัดเเรงดันน้ําเเบบอัจฉริยะสงสัญญาณ
ระยะไกลดวย Zigbee สําหรับระบบผลิต
น้ําประปา

หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ)
กปภ.หาดใหญ
นายถาวร แกลวทนงค
พนักงานผลิตน้ํา 4
กปภ.ข.5
นายวีระชัย เกาเอี้ยน
วิศวกร 4
กปภ.บานฉาง
นายพรรษวัชร กิมานันโท
หนง.8 งานผลิต
กปภ.ข.1
นายสายชล มัติโก
นายชางไฟฟา 5
นายอภิเชษฐ กุลบุญญา
ชางไฟฟา 4
นายเอกพงษ จุลละสุภา
ชางไฟฟา 3
กปภ.สกลนคร
นายประสิทธิ์ วงษนอย
นายชางไฟฟา
กปภ.ข.7
กตท. สตส.

นายณัฐวัตร บุญพิทักษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5

กรค. กปภ.ข.6

นายสัญญลักษณ เบาดี
นายญาณะวัฒน ปทอง
นายสุเทพ นิยมพงษ
นายยุทธภูมิ รามศิริ

ผอ.กรค.
วิศวกร 6
วิศวกร 4
นายชางไฟฟา 5

22 ปาย ELECTRONICS แสดงผลการทํางาน
เครื่องจักรกลไฟฟาเเบบเหนี่ยวนําไฟฟา

กปภ.นครสวรรค
กปภ.ข.10

25 ชุดระบายตะกอนในเสนทออัตโนมัติ (สวนผึ้ง
58)
27 แผนวัดระดับน้าํ (Staffgage) สตาปเกจ แสดงผล
ดวยหลอด LED
28 เครื่องวัดความขุนอยางงาย

กปภ.สวนผึ้ง
กปภ.ข.3
กปภ.กาญจนบุรี
กปภ.ข.3
กปภ.เลาขวัญ
กปภ.ข.3

นายสุกิจ สงวนทรัพย
นายนฤชา ชาตะวราหะ
นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์
นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์
นายรัตนิกร หนอแกว
นายนรินทร สุนจิรัตน

หนง.8 งานผลิต
นายชางไฟฟา 6
ชางไฟฟา 4
ผจก.กปภ.สวนผึ้ง
หนง.7 งานผลิต

นายวสันต พุฒเครือ

ชางไฟฟา

เบอรโทรศัพท/e-mail
weerachaik@pwa.co.th
074-598097 , 086-6949784
patsawatk@pwa.co.th
038-602008, 038-601292

042-711413, 080-7583021
natthawatb@pwa.co.th
090-6195909
sanyalakb@pwa.co.th
Yannawatp@pwa.co.th
Suthepn@pwa.co.th
Yuttapumr@pwa.co.th
0-4323-7358 , 0-86025-8976
sukits@pwa.co.th
086-7377438
ratnikornn@pwa.co.th
081-8586198
narinso@pwa.co.th
wasanpu@pwa.co.th
085-820-1274 , 0-3457-6121

10
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ)
ผลงาน/ลําดับที่
29 สัญญาณเตือนลางกรอง
31 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผูใชน้ําดวยระบบ
บารโคด
36 ระบบจัดสง SMS จากขอมูลระบบ CIS

หนวยงาน
ชื่อผูเสนอผลงาน
ตําแหนง
รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ)
กปภ.พนมทวน
นายสุชาติ ชาครียรัตน
นายชางไฟฟา 5
กปภ.ข.3
กปภ.ประจวบคีรีขันธ
กปภ.ข.3
กทส. กปภ.ข.3

นายสะอาด จงดี

ผจก.กปภ.ประจวบคีรีขนั ธ

นายสุรชัย เหลากรุงเกา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เบอรโทรศัพท/e-mail
suchartc@pwa.co.th
083-7877427
saardj@pwa.co.th
089-4121957 , 032-611051
surachaila@pwa.co.th
032-200780

11
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558 คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. มกราคม 2559
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2559
1 รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล)
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 ผลงานที่ 22 เครื่องดักฝุนละอองสารเคมีใชในขบวนการผลิตน้าํ ประปา กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข.8
o ผลงานที่ 34 โปรแกรมประยุกต Wnet 2.0 กรจ.9 กปภ.ข.9

3 รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 12 ผลงาน รางวัลละ 20,000 บาท รวม 240,000 บาท

o ผลงานที่ 03 อุปกรณตอทอเเกสคลอรีน กปภ.สาขาบานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานที่ 06 อุปกรณเตือนไฟฟาดับทัง้ 1 เฟส และ 3 เฟส กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 08 เทคนิคการซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ใหนํากลับมาใชใหมเพื่อควบคุมอัตราน้ําสูญเสีย
ชวงเวลากลางคืน กรจ.9 กปภ.ข.9
o ผลงานที่ 09 เครื่องจายปูนขาวพรอมกาก กปภ.สาขาเทิง กปภ.ข.9
o ผลงานที่ 17 ระบบควบคุมเเละตรวจวัดขอมูลระบบผลิตน้ําประปา v.1 กรค.6 กปภ.ข.6
o ผลงานที่ 19 เครื่องบันทึกปริมาณการใชน้ําผานมาตรวัดแบบ infrared (ir) เพื่อวิเคราะหน้ําสูญเสีย
กปภ.สาขานครสวรรค กปภ.ข.10
o ผลงานที่ 20 ระบบ PWA CLOUD CAMERA V4.01 กทน. ผชท.
o ผลงานที่ 21 ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สําหรับเฝาระวังน้ําเค็ม กรค.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 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 ผลงานที่ 05 ระบบฐานขอมูลเครื่องจักรกลในระบบผลิตแบบรวมศูนย กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 14 สัญญาณเตือนระดับน้ําถังสูงต่าํ ผิดปกติ กปภ.สาขาเลาขวัญ กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 16 เครื่องแสดงขอมูลการจายน้าํ จากระบบ SCADA กรค.5 กปภ.ข.5
o ผลงานที่ 18 เครื่องแจงเตือนกาซคลอรีนหมดดวยพร็อกซิมิตี้คาปาซิทีฟเซนเซอร กปภ.สาขาเชียงใหม กปภ.ข.9
o ผลงานที่ 27 โปรแกรมบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํา กปภ.สาขาธัญบุรี กปภ.ข.2
o ผลงานที่ 28 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ กทส.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 29 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ กทส.3 กปภ.ข.3
o ผลงานที่ 30 ระบบเฝาระวังการรับซือ้ น้ําจากบริษัทเอกชน (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 เปนเงินรวม 510,000 บาท

คณะทํางานพิจารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 2559

หนา 1
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ผลงานที่ไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดน ป 2559
1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานทีไ่ ดรับรางวัล)
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวม 160,000 บาท ดังนี้
04. การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็มแบบผสมเพื่อจัดตาราง
การผลิตน้ําประปา
เสนอโดย กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3
- จากป ญ หาการควบคุ ม ระบบผลิ ต จ า ยน้ํ า รวมถึ ง ค า
กระแสไฟฟา จึงจัดทําโปรแกรมเพื่อใชในการจัดทําตารางการ
ผลิตจายน้ําเพื่อลดตนทุนคาไฟฟาและการจายน้ําใหเหมาะสม
ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 0 บาท
15. ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิและความชื้นพรอมทั้งแสดงผล
อุณหภูมิความชืน้ ภายในหองเครือขายคอมพิวเตอรและตู
อุปกรณเครือขาย
เสนอโดย กทส. กปภ.ข.5
- จากป ญ หาความชื้ น และอุ ณ หภู มิ ใ นห อ งเครื อ ข า ย
คอมพิว เตอร จึงจัด ทํา สรางชุดวงจรตรวจจั บอุณหภูมิและ
ความชื้น เชื่อ มโยงสัญ ญาณผ าน PC และ โทรศั พท มือถื อ
แบบ Realtime
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 3,970 บาท
22. เครื่องดักฝุนละอองสารเคมีใชในขบวนการผลิต
น้ําประปา
เสนอโดย กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข.8
- จากปญหาการฟุงกระจายในการผสมสารเคมีเชน PAC/ปูน
ขาว จึงคิดคนการพนละอองน้ําเพื่อเปนตัวดักจับฝุนละออง
ของสารเคมี สามรถปองกันการฟุงกระจายไดดี
ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 500 บาท
34. โปรแกรมประยุกต Wnet 2.0
เสนอโดย กรจ.9 กปภ.ข.9
- จากปญหาการสรางโครงขายเพื่อวิเคราะหระบบทอจายน้ํา
มีความยุงยาก จึงพัฒนาตอยอดโปรแกรม Wnet เพื่อชวยใน
การตรวจสอบการผิดปกติของเสนทอ ปรับแกแนวทอ และ
แปลงเสนทอใหเปนแบบจําลองทางชลศาสตร เพื่อใหทํางาน
ไดถูกตองยิ่งขึ้น
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
- จากป ญ หาหั ว ต อ ท อ แก ส คลอรี น เกลี ย วชํ า รุ ด ง า ย จึ ง
ดัดแปลงเปนหัวประกับจับหัวถังคลอรีน โดยการใชนอตขัน
อัดเพื่อใหใชงานไดนานขึ้น
ดําเนินการ 1 สัปดาห ลงทุน 1,500 บาท

06. อุปกรณเตือนไฟฟาดับทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส
เสนอโดย กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3
- จากปญ หาความเสีย หายจากการไมทราบวาไฟฟาดับ จึ ง
จัดทําระบบแจงเตือนเมื่อไฟดับ โดยใชเฟสโปรเทคเตอรและ
รีเลยเปนตัวจับสัญญาณ และสามารถแจงเตือนไฟฟาดับ
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 3,550บาท

08. เทคนิคการซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ให
นํ า กลั บ มาใช ใ หม เ พื่ อ ควบคุ ม อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ช ว งเวลา
กลางคืน
เสนอโดย กรจ.9 กปภ.ข.9
- จากปญหาโซลินอยด ที่ควบคุมการทํางานของ Pilot Valve
บาวาลว สึกหรอ มีราคาสูงชํารุดแลวใชงานไมได จึ งทําการ
ซอมโดยการปาดบาวาลวใหเรียบ และกลึงปลอกสแตนเลส
ทดแทนการซื้อใหม
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 200 บาท
09. เครื่องจายปูนขาวพรอมกาก
เสนอโดย กปภ.สาขาเทิง กปภ.ข.9
- จากป ญ หาการจ า ยปู น ขาวจากบ อ หมั ก และจ า ยที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพ จึงผลิตเครื่องจายโดยใชมอเตอรพรอมชุดปรับ
ความเร็ว ควบคุมการจายปูนขาวผานหนาแปลนเจาะรูที่หมุน
ตามความเร็วรอบโดยมีการตอวาลวน้ําเขากระบอกผสมและ
จายลงกวนชา
ดําเนินการ 2 เดือน 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 ซึ่งมีราคาแพง จึงพัฒนาใชระบบ PLC พัฒนาเป น
MINI SCADA เพื่อการประหยัดงบประมาณ
ดําเนินการ 18 วัน ลงทุน 900 บาท
19. เครื่องบัน ทึกปริมาณการใชน้ํา ผา นมาตรวัด น้ํา แบบ
infrared (ir) เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุน้ําสูญเสีย
เสนอโดย กปภ.สาขานครสวรรค กปภ.ข.10
- จากปญหาและขอรองเรียนจากมาตรวัดน้ําไมเที่ยงตรง และ
มาตรอั ต โนมั ติ มี ร าคาสู ง จึ ง สร า งอุ ป กรณ อิ น ฟราเรดเพื่ อ
ตรวจวัดจากมาตรวัดน้ําเดิม แสดงผลผานทางหนาจอ LCD
บั น ทึ ก ผล บน SD Card สามารถใช ส อบทานเมื่ อ มี ข อ
รองเรียนการใชน้ํามากผิดปรกติ
ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 1,415 บาท
20. ระบบ PWA CLOUD CAMERA V4.01
เสนอโดย กทน. ผชท.
- พั ฒ นาอุ ป กรณ ก ล อ ง CCTV ให มี ข นาดเล็ ก ลง มี ร ะบบ
จัดเก็บและสงขอมูลตางๆ พรอมทั้งควบคุมสั่งการไดผานทาง
Internet เพื่ อ ติ ด ตามข อ มู ล สถานการณ ต า งๆ ได อ ย า งมี
ประสทิธิภาพ
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 5,000 บาท
21. ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สําหรับเฝาระวัง
น้ําเค็ม
เสนอโดย กรค.3 กปภ.ข.3
- จากปญหาทดสอบคลอไรด ยากและมีตนทุนสูง จึงจัดสราง
ชุดทดสอบ เพื่อใหพนักงานผลิตสามารถวิเคราะหไดเอง งาย
สะดวก มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ และต น ทุ น ต่ํ า ใช ช ว ยเฝ า ระวั ง
น้ํ า เค็ ม ลุ ก ล้ํ า และลดการพึ่ ง พาเครื่ อ งมื อ วั ด ค า คลอไรด
อัตโนมัติ
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 ซึ่งระบบจะเลือกชองทางการเชื่อมตอเชน VPN หรือ
INTERNET โดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกของผูใชงาน
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 ซึ่ง
คลาดเคลื่อน จึงใชเทคโนโลยี GPS GIS และระบบเครือขาย
mobile เขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขอติดตั้งมาตร มีการระบุพิกัดที่ตั้งมาตรวัดน้ําจริงกอนบันทึก
เขาระบบ ทําใหไดพิกัดที่ถูกตอง
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 0 บาท
35. GIS for Find
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงราย, กปภ.สาขาลําปาง กปภ.ข.9
- จากปญหาการสืบคนตําแหนงในระบบ GIS ที่มีโปรแกรม
ลิ ข สิ ท ธิ์ เ พี ย งเครื่ อ งเดี ย ว จึ ง ได พั ฒ นา GIS WEB เพื่ อ ให
พนักงานผูใชงานเขาถึงงายและรวดเร็ว ผานอุปกรณมือถือ
สามารถคนหาบานผูใชน้ํา ประตูน้ํา หัวดับเพลิง ดูขนาดทอได
ในขณะที่อยูในพื้นที่สํารวจจริง
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 12,000 บาท
37. ระบบแสดงผลขอมูลดา นผลิต จา ยน้ํา พรอมการแจง
เตือนผานไลน
เสนอโดย กทน. ผชท.
- จากปญหาการรายงานผลการผลิตจายน้ําในระบบเดิม จึงได
พัฒนาระบบแสดงผลดานผลิต-จายน้ํา แบบรวมศูนยโดยใช
รูปแบบ web service โดยเชื่อมโยงขอมูลเขากับ SCADA,
Smart control, DMA, GIS เขาดวยกันเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
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 เพื่อความสะดวก
รวดเร็ ว ในการบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น (PM) และเพิ่ ม
กระบวนการเรียนรูสําหรับพนักงานดวย
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 0 บาท

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

16. เครื่องแสดงขอมูลการจายน้ําจากระบบ SCADA
เสนอโดย กรค.5 กปภ.ข.5
- จากป ญหาของระบบการแสดงผล SCADA จึงไดพั ฒ นา
ตอเชื่อมระบบกับ ไมโครคอนโทรเลอร แสดงผลเปน บอรด
รายงานผลตาง ๆ เชน ปริมาณน้ําและระดับน้ํา และสามารถ
แจ ง เตื อ นความผิ ด ปกติ ไ ด เพื่ อ ใช ใ นการเฝ า ระวั ง ความ
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
- จากปญ หาการบันทึกขอมูลติดตามโครงการงบลงทุนใน
M7 จึงจัดทําโปรแกรมเพื่อสําหรับชวยบริหารและควบคุม
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานโครงการต า งๆ ของ กปภ. ตามที่
ผูบริหารตองการและสามารถดูผานอุปกรณเคลื่อนที่ได
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท

29. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3
- จากปญหาการบันทึกบัญชีดานงบประมาณในกระดาษ จึง
จั ด ทํ า ระบบบริ ห ารจั ด การงบประมาณเพื่ อ ติ ด ตามยอด
คงเหลือ และรายละเอีย ดการเบิ กใช งบประมาณในแต ล ะ
บัญ ชีข องหน ว ยงาน สามารถแจงเตือนหรือสร างรายงาน
และสงขอมูลผานระบบอุปกรณเคลื่อนที่ได
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท
30. ระบบเฝาระวังการรับซื้อน้ําจากบริษัทเอกชน
(PWA3 Service)
เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3
- จากปญ หาการบัน ทึกและรายงานปริมาณน้ํารับ ซื้อจาก
เอกชน จึงไดจัดทําระบบเฝาระวังใหมีปริมาณน้ําไมต่ํากวา
สั ญ ญารั บ ซื้ อ น้ํ า โดยสามารถส ง ข อ มู ล ไปยั ง อุ ป กรณ
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 สามารถบั น ทึ ก ข อ มู ล การใช จ า ย
งบประมาณไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน - บาท
33. เเบบสอบถามออนไลน e-Questionnaire ใชในการ
ประเมินผลการฝกอบรม
เสนอโดย กฝภ.1 รผบ.
- จากปญหาการประเมินผลการฝกอบรมซึ่งยุงยากสิ้นเปลือง
กระดาษและคาใชจาย จึงสรางระบบประเมินผลทาง web
browser ซึ่งอาศัยฟงกชั่น google docs เขามาประยุกตใช
งานเพื่อความรวดเร็วและประหยัดในการประเมินผล
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน - บาท
39. โปรแกรมตรวจสอบหนี้ คาน้ําพร อมบารโ คดสํ าหรั บ
ชํ า ระผ า นตั ว แทนด ว ยโปรแกรม Line ผ า น PC และ
Smart phone
เสนอโดย กทส.6 กปภ.ข.6
- จากปญหาที่ผูใชน้ําไมมีใบแจงหนี้ในการจายคาน้ํา จึงได
พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ LINE Application เพื่อใหผูใช
น้ํารองขอขอมูลหนี้คาน้ําผานทางโปรแกรม Line โดยระบบ
จะสงขอมูลหนี้คาน้ําพรอมแสดง Barcode ให
ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน - บาท

คณะทํางานพิจารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559

หนา 8

Page 66 of 70

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559
ผลงาน
การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็มแบบผสมเพื่อจัด
ตารางการผลิตน้าํ ประปา
ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิและความชื้นพรอมทั้ง
15 แสดงผลอุณหภูมิความชื้น ภายในหองเครือขาย
คอมพิวเตอรและตูอุปกรณเครือขาย
04

22 เครื่องดักฝุนละอองสารเคมี

34 โปรแกรมประยุกต Wnet 2.0

หนวยงาน/สังกัด

ชื่อผูเสนอผลงาน

รางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน

กปภ.สาขาเพชรบุรี
กปภ.ข. 3

นายเอกพล ปทมดลก
นายสุคนธ จับใจ
นายสุทธิศักดิ์ ฟูธนากร
กทส.5 กปภ.ข. 5 วาที่ ร.ต.นิพนธ ออนแกว
น.ส.รัชฎาภรณ แสงแกว
กปภ.สาขามุกดาหาร นายปญญา หาระสาร
กปภ.ข.8
นายฐานิต อินทรวงศ
นายธนพล อัตถวิบลู ยกุล
น.ส.นันทพัทธ ทิตยประวรรณ
นางพงศธร พิจิตรธรรม
กรจ.9 กปภ.ข.9
นายธุวชิต แฉลมเขตต
นางศรประภา ทิพยเดโช

วิศวกร 5
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี
พนักงานคอมพิวเตอร 5
หนง.บริการคอมฯ
หนง.ประมวลขอมูล
หัวหนางานผลิต
นายชางไฟฟา 6
หนง.แผนที่และแนวทอ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7

นายพรรษวัชร กิมานันโท
กปภ.สาขาบานฉาง นายสายชล มัติโก
กปภ.ข.1
นายวิทยา จิ๋วแกว
นายนันทวัฒน สืบเรือง
นายพิชัย พันธอราม
นายธีรพงษ เทอมหวาย
กปภ.สาขากาญจนบุรี นายเชาวลิต แดงสาย
กปภ.ข.3
นายอภินนั ท แจมจา
นายกัมพล มีตา
นายไพโรจน จิระธนานันต

หนง.8 งานผลิต
นายชางไฟฟา 6
ชางเครื่องกล 4
ชางเครื่องกล 3
ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี
ชางไฟฟา 4
ชางไฟฟา 3
ชางไฟฟา 3
ผช.ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี
รก.หนง.ผลิต

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน

03 อุปกรณตอทอเเกสคลอรีน

06 อุปกรณเตือนไฟฟาดับทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส

ตําแหนง

คณะทํางานพิจารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559

เบอรโทรศัพท/e-mail
eakapolp@pwa.co.th
0830828673
suthisakf@pwa.co.th
088-3964455
panyah@pwa.co.th
085-3008442
tanapona@pwa.co.th
084-4801220

sinwere.cm@hotmail.com
038-602008

pichaip@pwa.co.th
081-7191875
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หนา 9

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)

08

ผลงาน

หนวยงาน/สังกัด

ซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ใหนํา
กลับมาใชใหมเพื่อควบคุมอัตราน้ําสูญเสีย

กรจ.9 กปภ.ข.9

09 เครื่องจายปูนขาวพรอมกาก
17

ระบบควบคุมเเละตรวจวัดขอมูลระบบผลิต
น้ําประปาv.1

19

เครื่องบันทึกปริมาณการใชนา้ํ ผานมาตรวัดน้ํา
infrared (ir) เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุน้ําสูญเสีย

20 ระบบ PWA CLOUD CAMERA V4.01

21

ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สําหรับเฝา
ระวังน้ําเค็ม

ชื่อผูเสนอผลงาน

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน (ตอ)
นายกฤษณะ สุรินทร

นายอัมรินทร ตุรงคสมบูรณ
นายเกษม นวลดี
นายวงศกร พรหมมา
นายญาณะวัฒน ปทอง
กรค.6 กปภ.ข.6
นายสุเทพ นิยมพงษ
นายยุทธภูมิ รามศิริ
นายสุกิจ สงวนทรัพย
กปภ.สาขานครสวรรค นายนฤชา ชาตะวราหะ
นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์
กปภ.ข.10
นายจินอา สุภานันท
นายโยธิน สมสกุล
นายนนท โพธิวาระ
นายชวัลวิทย พูลศรี
กทน. ผชท.
นายพชร นพพรพงศา
น.ส.ธนพร เจษฎาเมธาขจร
นายไชยเชษฐ ลัทธิธนธรรม
นายกิตติศักดิ์ ตุนาโปง
นายปริญญา ยามชวง
น.ส.พรรณเพ็ญ เหมมณี
กรค.3 กปภ.ข.3
น.ส.ฐิติมา วงศสกุล
น.ส.อัมพิกา เมืองทอง
นายจตุพล พึ่งยนต
กปภ.สาขาเทิง
กปภ.ข.9

คณะทํางานพิจารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559

ตําแหนง
นายชางเครื่องกล 5
นายชางเครื่องกล 6
ผูจัดการ
หนง.งานผลิต
วิศวกร 6
วิศวกร 5
นายชางไฟฟา 5
หนง.ผลิต
นายชางไฟฟา 6
ชางไฟฟา 5
ผจก.กปภ.สาขานครสวรรค
หนง.แผนและประเมินผล
วิศวกร 5
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
ผอ.กทน.
วิศวกร 5
หนง.งคน.2
นักวิทยาศาสตร 7
นักวิทยาศาสตร 7
นักวิทยาศาสตร 4
ผอ.กรค.

เบอรโทรศัพท/e-mail
krissanas@pwa.co.th
083-1562870
ammarint@pwa.co.th
086-1894548
yannawatp@pwa.co.th
086-0258976
naruchac@pwa.co.th
086-737438

yothins@pwa.co.th
02-5518755

parinyaya@pwa.co.th
095-5526404
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หนา 10

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)
ผลงาน
25 CIS Spotlight
32 1-Click Non-Stop Service

35 GIS for Find

ระบบแสดงผลขอมูลดานผลิตจายน้าํ พรอมการแจง
37
เตือนผานไลน

05

ระบบฐานขอมูลเครื่องจักรกลในระบบผลิตแบบ
รวมศูนย

14 สัญญาณเตือนระดับน้าํ ถังสูงต่ําผิดปกติ
16 เครื่องแสดงขอมูลการจายน้ําจากระบบ SCADA

หนวยงาน/สังกัด

ชื่อผูเสนอผลงาน

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท/e-mail

นายนิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล
นางลลิตตา สิทธิรัตน ณ นครพนม
นางธีระชฎา สารทอง
นายไพรจิตร วงษพฒ
ุ
นางวัลยา ประกิระเค
นายอนุชา ศิริบวรเดช
น.ส.คนึงนิจ เชื้อเมืองพาน
นายสิทธิธรรม อูรอด
นายธนันตดษิ ย สงาราศรี
นายอรรถวิทย ธรรมสโร
นายสมมาตร เพียรชํานาญ
นายวุฒิพงศ เนียมประดิษฐ
น.ส.ณัฏฐธยาน สุวรรณวงค
นายไชยเชษฐ ลัทธิธนธรรม
นายชวัลวิทย พูลศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร 6
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7
หนง.งานบริการฯ
หนง.แผนที่และแนวทอ
ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6
หนง.เทคโนโลยีควบคุมระยะไกล
นายชางไฟฟา 8
วิศวกร 5
วิศวกร 5
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
ผอ.กทน.
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4

nipatp@pwa.co.th/0863883153

นายเอกพล ปทมดลก
นายสุคนธ จับใจ

วิศวกร 5
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี

นายวสันต พุฒเครือ

ชางไฟฟา 4

นายสมชาย บุญสง
นายสิทธิชัย จันแดง
นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต
วิศวกรไฟฟา
ผช.ผจก.กปภ.สาขาหาดใหญ

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน (ตอ)

กทส.2 กปภ.ข.2
กทส.7 กปภ.ข.7
กปภ.สาขาอุดรธานี
กปภ.ข.7
กรจ.7 กปภ.ข.7
กปภ.สาขาเชียงราย
กปภ.ข.9
กปภ.สาขาลําปาง กปภ.ข.9

กทน. ผชท.

กปภ.สาขาเพชรบุรี
กปภ.ข.3
กปภ.สาขาเลาขวัญ
กปภ.ข.3
กรค.5 กปภ.ข.5
กปภ.สาขาหาดใหญ
กปภ.ข.5

คณะทํางานพิจารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559

รางวัลชมเชย 11 ผลงาน

lalittas@pwa.co.th
0841234356
5511032@pwa.co.th
083-4894001

thanandits@pwa.co.th
02-5518755

eakapolp@pwa.co.th
083-0828673
wasanpu@pwa.co.th
0954924495
somchaib@pwa.co.th
086-3079096
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หนา 11

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)
ผลงาน
18

เครื่องแจงเตือนกาซคลอรีนหมดดวยพร็อกซิมิตี้คา
ปาซิทีฟเซนเซอร

27 โปรแกรมบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํา

หนวยงาน/สังกัด
กปภ.สาขาเชียงใหม
กปภ.ข.9
กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.ข.2

28 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการ

กทส.3 กปภ.ข.3

29 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

กทส.3 กปภ.ข.3

30

ระบบเฝาระวังการรับซือ้ น้าํ จากบริษัทเอกชน
(PWA3 Service)

31 ระบบควบคุมงบประมาณ กปภ.ข.5

กทส.3 กปภ.ข.3
กทส.5 กปภ.ข.5

33

เเบบสอบถามออนไลน e-Questionnaire ใชในการ
ประเมินผลการฝกอบรม

กฝภ.1 รผบ.

39

โปรแกรมตรวจสอบหนี้คาน้ําพรอมบารโคดสําหรับ
ชําระผานตัวแทนดวยโปรแกรม Line

กทส.6 กปภ.ข.6

คณะทํางานพิจารณาผลงานที่เสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 25559

ชื่อผูเสนอผลงาน

รางวัลชมเชย 11 ผลงาน (ตอ)

ตําแหนง

วาที่ ร.ต.วรวิทย เตจาคํา
นายกิตติพงษ อัตถวิบูลยกุล

ชางไฟฟา 4
หนง.ผลิต

นางสาวชลภัท จําเริญกิตติ

นักบริหารงานทั่วไป 4

นายวัชรชัย ปราบณรงค
นายไพฑูรย ไผลอม
น.ส.ฐิตพิ รรณ พนมไชยสวาง
นายวัชรชัย ปราบณรงค
นายไพฑูรย ไผลอม
น.ส.ฐิตพิ รรณ พนมไชยสวาง
นายสรณ สุวกูล
น.ส.ฐิตพิ รรณ พนมไชยสวาง
นางสาวสุพรรณิกา ลาโสม
นางสายทิพย มะเดื่อ
นางสาวศรัณยา ศุกลรัตน
นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว
นายนุกุล แสงบุญมี
น.ส.อาภาพร เพชรศรีสม
นายอนุวฒ
ั น แกวสมบัติ
นางสาวสุภมาส นอยเสงี่ยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผอ.กทส.
หนง.ประมวลขอมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผอ.กทส.
หนง.ประมวลขอมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4
หนง.ประมวลขอมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7
นักวิเคราะหระบบงาน 4
หนง.ประมวลขอมูล
หนง.ฝกอบรมภูมิภาค
วิทยากรฝกอบรม 7
พ.โสตทัศนูปกรณ 4
ผอ.กฝภ.1

นายศราวุธ ภูสีเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7

เบอรโทรศัพท/e-mail
ajdaycm@gmail.com
083-2047220
chonlapatc@pwa.co.th
090-8925550
watcharachaip@pwa.co.th
083-6564521
watcharachaip@pwa.co.th
083-6564521
saranas@pwa.co.th
096-0084741
supunnigarl@pwa.co.th
089-1982194
nukuls@pwa.co.th
084-4801220
sarawutp@pwa.co.th
089-5774994
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