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คํานํา 
  

คณะกรรมการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมของ กปภ. (KM-RDI) มีอํานาจ

หนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและพิจารณาใหทุนและรางวัลดานการวิจัยและนวัตกรรมของ          

การประปาสวนภูมิภาค กําหนดรางวัลและทุนในแตละระดับผลงาน รวมถึงปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่

ผูวาการมอบหมาย โดยปจจุบันมีจํานวนคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 17 ทาน ซ่ึงเปนคณะผูบริหาร

ภายในการประปาสวนภูมิภาค โดยชวยกันพิจารณาและประกาศผล ดังในรายงานฉบบันี้ 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรูและการสราง

นวัตกรรมของ กปภ. (KM-RDI) 

กุมภาพันธ 2561 



รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2554 
 

1. รางวลัเหรียญทอง รางวลัละ 60,000 บาท (ไมมี่ผลงานท่ีได้รับรางวลั) 

2. รางวลัเหรียญเงิน จํานวน 7 ผลงาน  รางวลัละ 25,000 บาท รวม 175,000 บาท 

ผลงานท่ี 2. ฝาดบัเพลงิตรวจสอบแรงดนันํา้ประปา กปภ.สาขาเชียงใหม ่

ผลงานท่ี 4. แจ้งเตือนตรวจสอบระดบันํา้ระยะไกลสาํหรับแพหรือรางเลือ่นโรงสบูนํา้ดิบ กรค.7 

ผลงานท่ี 8. แบบจําลองบริหารจดัการผลติจา่ยนํา้ประปา กรค.2 

ผลงานท่ี 10. แผงควบคมุการผลตินํา้ระยะไกลด้วยโทรศพัท์มือถือ กปภ.เขต 6 

ผลงานท่ี 11. เคร่ืองเตือนความขุน่ กปภ.สาขาเทิง 

ผลงานท่ี 12. โครงการ Re-engineering มาตรฐานบริการชว่ยเหลอืสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ กทส.7 

ผลงานท่ี 14. เคร่ืองวดัและบนัทกึแรงดนันํา้พร้อมสง่ข้อมลูด้วยระบบ GSM. กปภ.สาขาสนักําแพง 

3. รางวลัเหรียญทองแดง จํานวน 7 ผลงาน  รางวลัละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท 

ผลงานท่ี 1. ระบบควบคมุการสบูนํา้ระยะไกลโดยใช้โดยคลืน่วิทย ุกปภ.สาขาเชียงใหม ่

ผลงานท่ี 3. เคร่ืองตรวจจบัและเตือนความขุน่ของนํา้ กปภ.สาขาดา่นช้าง 

ผลงานท่ี 5. โครงการรับชําระเงินคา่นํา้แบบ Online กปภ.เขต 6 

ผลงานท่ี 6. โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้นํา้ผา่นโปรแกรม PwaSMSService กปภ.เขต 6 

ผลงานท่ี 7. ชดุอปุกรณ์แจ้งเตือนและระบบควบคมุการจ่ายนํา้ผิดปรกติ กรค.9 

ผลงานท่ี 15. ตรวจสอบใบแจ้งหนีค้า่ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบคา่ไฟฟ้า MS-Excel กรค.6 

ผลงานท่ี 16. การลดความขุน่ก่อนเข้าสูร่ะบบผลตินํา้ กรค.9 
รวมทัง้สิน้ จาํนวน 14 รางวัล เงนิรางวัลรวม 245,000 บาท 
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2 
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น        ธันวาคม 2554  

 
1. รับรางวัลเหรียญทอง   ไม่มีผลงานทีไ่ด้รับรางวัล 

2. รางวัลเหรียญเงิน มี 7 ผลงาน ดังนี้ 

 

ผลงานที่ 2. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันน้้าประปา    
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงใหม่                                      
เพื่อทดแทน Data Logger เดิมที่มีโอกาสสูญหายและ
เสื่อมสภาพได้ง่ายโดยปรับปรุงเป็นฝาดับเพลิงติดเกจ์วัด
แรงดันแบบพกพา  ด าเนินการ 3 วัน ลงทุน 1,600 บาท 

การพัฒนาต่อไป พัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนแรงดันผิดปรกติ 

 

ผลงานที่ 4.แจ้งเตือนระดับน้้าส้าหรับแพหรือรางเลื่อน      
เสนอโดย กรค.7 อุดรธานี                                            
เมื่อระดับแหล่งน้ าสูงขึ้นหรือลดลง แพหรือรางเลื่อนต้องมีการ
เฝ้าระวังเพื่อเตรึยมเลื่อนระดับข้อต่อท่อทางส่ง ซึ่งเดิมใช้
พนักงานในการเดินทางไปตรวจสอบระดับน้ า จึงได้สร้าง
เซ็นเซอร์ ตรวจวัดระดับน้ าขึ้นและส่งสัญญานเตือนทาง
โทรศัพท์มือถือ ติดตั้งแล้ว 8 แห่ง  ลงทุน 6,052 บาท   
การพัฒนาต่อไป ขยายผลในหลาย กปภ.สาขาของ กปภ.เขต
7 

 

ผลงานที่ 8. แบบจ้าลองบริหารจัดการผลิตจ่ายน้้าประปา 
เสนอโดย กรค.2 สระบุรี ไม่ได้เสนอขอทุน                                   
เป็นการสร้างตารางค านวนใน Excel และรวบรวมข้อมูลเพื่อ              
ใช้ในการวิเคราะห์ระบบผลิตน้ า เพื่อหาประเมินสภาพปัญหา            
และลดต้นทุนในการผลิตน้ า      

การพัฒนาต่อไป ใช้งานในทุก กปภ.สาขา ของ กปภ.เขต2 

 

 

ผลงานที่ 10. แผงควบคุมการผลิตน้้าระยะไกล             
เสนอโดย กปภ.เขต 6 ขอนแก่น                                    
แผงควบคุมจะบอกสถานะต่างๆของระบบผลิตน้ า แจ้งเตือน
และสามารถควบคุมระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ ด าเนินการ 
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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รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น        ธันวาคม 2554  

 

ผลงานที่ 11. เครื่องเตือนความขุ่น                        
เสนอโดย กปภ.สาขาเทิง                                             
แจ้งเตือนความขุ่นของน้ าดิบในถังกวนช้า มีเสียงเตือนและ
แจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือ ด าเนินการ 3 เดือน ทดลองในเดือน 
กย.54 ลงทุน 2,500บาท  
การพัฒนาต่อไป ให้แสดงผลเป็นดิจิตอล และเพิ่มจุดติดตั้งใน
ท่อน้ าดิบ 

 

ผลงานที่ 12. โครงการ Re-engineering Help desk           
เสนอโดย กทส.7 
ปรับปรุงการให้บริการทางสารสนเทศคอมพิวเตอร์ IT Help 
desk จัดท าคู่มือควบคุม บ ารุงรักษา ด าเนินการ 1 ปี 
ฝึกอบรมใช้งานในเดือน กย.54 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
การพัฒนาต่อไป พัฒนาและขยายผลให้ครบทุก กปภ.สาขา
ของ กปภ.เขต7 

 

 

 

ผลงานที่ 14.เครื่องวัดและบันทึกแรงดันน้้าอัตโนมัติ    
เสนอโดย กปภ.สาขาสันก าแพง                                          
ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาเพื่อทดแทน 
Data Logger ซึ่งมีราคาแพงและไม่สามารถรับข้อมูล Real 
time ได้ ระบบจะส่งข้อมูลทาง GSM และเก็บข้อมูลใน SD-
card ด าเนินการ 5 เดือน ทดลองในเดือน สค-กย.54 ลงทุน 
20,000บาท 
การพัฒนาต่อไป ให้รองรับระบบ 3G และให้สามารถสั่งหร่ี
ประตูน้ าได้ 
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รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น        ธันวาคม 2554  

 

3. รางวัลเหรียญทองแดง มี 7 ผลงาน ดังนี้  

 

ผลงานที่ 1.ควบคุมการสูบน้้าระยะไกลโดยใช้โดยคลื่นวิทยุ
เสนอโดย กปภ.สาขาเชียงใหม่                                        
สถานีเพิ่มแรงดันเดิมใช้ระบบส่งสัญญาน GSM ไม่มีระบบ
ควบคุมแรงดัน ระบบผิดพลาดบ่อยครั้ง ต่อมามีการจ่ายราย
ทาง ระบบท างานไม่ได้ต้องใช้พนักงานไปตรวจสอบ โดยได้
ปรับปรุงเป็นระบบคลื่นวิทยุควบคุมและใช้สัญญานGSMเดิม
ส่งข้อมูลระดับน้ า ด าเนินการ 27 วัน ในเดือน กค.54 ลงทุน 
13,375 บาท  

การพัฒนาต่อไป พัฒนาให้ระบบมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 

 

ผลงานที่ 3. เครื่องตรวจจับและเตือนความขุ่นของน้้า         
เสนอโดย กปภ.สาขาด่านช้าง                              
เนื่องจากน้ าดิบจะเปลี่ยนแปลงความขุ่นเป็นอย่างมากในบาง
ช่วงของฤดูฝน จึงสร้างเคร่ืองเตือนขึ้นโดยใช้เซ็นเซอร์แสงผ่าน
ความขุ่นของน้ าในท่อน้ าดิบ ด าเนินการ 3 เดือน ทดลองใน
เดือน กค.54 ลงทุน2,066 บาท 

การพัฒนาต่อไป   

 

ผลงานที่ 5.  รับช้าระเงินค่าน้้าแบบ Online            
เสนอโดย กปภ.เขต 6 ขอนแก่น                                     
เดิมการช าระค่าน้ านอกสถานที่ใช้การถ่ายโอนข้อมูลซึ่งมี
ปัญหากรณีจ่ายเงินซ้ าซ้อน และช าระเงินล่วงหน้าไม่ได้จึง
ปรับปรุงเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ OnLine  ผ่าน 
Internet  ทดลองตั้งแต่เดือน ตค.54 ณ กปภ.เขต 6 ไม่มีค่า
ลงทุน  จะติดตั้งเพิ่มในปี 2555 อีก 5 แห่ง วงเงิน 588,000 
บาท 
การพัฒนาต่อไป ให้สามารถช าระเงินต่างสาขาได้ในปี 2555 

 

ผลงานที่ 6. แจ้งเตือนผู้ใช้น้้า PwaSMSService        
เสนอโดย กปภ.เขต 6 ขอนแก่น                                    
เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน ค่าน้ า ตัดมาตร ผู้ใช้น้ า
รายใหญ่ แก่ผู้ใช้น้ าทางโทรศัพท์มือถือ ทดลอง ณ กปภ.สาขา
ชัยภูมิ ในเดือน สค.54 ไม่มีค่าลงทุน   

การพัฒนาต่อไป .ให้มีการสื่อสาร 2 ทางระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้
น้ า 
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5 
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น        ธันวาคม 2554  

 

 

ผลงานที่ 7. แจ้งเตือนและระบบควบคุมการจ่ายน้้า เสนอ
โดย กรค.9 เชียงใหม่ เสนอขอทุน 168,760 บาท         เพื่อ
ช่วยในการลดน้ าสูญเสียส าหรับระบบประปาชนาดเล็กโดยใช้
มาตรวัดน้ าที่มีระบบส่งสัญญานพัสส์ และสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลข้อมูลเพื่อสั่งหร่ีเปิดประตูน้ าควบคุม
อัตราจ่ายน้ า และแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ  ทดลองแล้ว
ในกปภ.สาขาออด เดือน เมย.-มิย.54     
การพัฒนาต่อไป  พัฒนาให้ระบบมีขนาดกระทัดรัดและเก็บ
ข้อมูลให้ละเอียดยิ่งขึ้น        

 

ผลงานที่ 15.โปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
เสนอโดย กรค.6                                         
จัดท าเป็นโปรแกรมค านวน Excel เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ ด าเนินการ 1 เดือน 
ทดลองในเดือน ตค.54 ลงทุน 500 บาท 
การพัฒนาต่อไป ขยายผลใช้ในทุกสาขาของ กปภ.เขต 6 

 

ผลงานที่ 16.การลดความขุ่นก่อนเข้าสู่ระบบผลิตน้้า 
เสนอโดย กรค.9  เสนอขอรับทุน 3,400 บาท                                       
เพื่อลดความขุ่นของน้ าดิบ ทดลองโดยใช้ท่อ PVC เจาะรูใส่
เม็ดโฟมเป็นหัวดูดน้ าดิบ พบว่าลดความขุ่นได้ 20% มีแนวคิด
จะขยายเป็นขนาดใหญ่ใช้งานจริงหรือดักบริเวณปากรางชัก
น้ าดิบด าเนินการ 6 เดือน   ลงทุน 2,400บาท 
การพัฒนาต่อไป ใช้เม็ดโฟมอุตสาหกรรมและให้สามารถใช้
งานได้จริงในระบบประปา กปภ.สาขา ฮอด 
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รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น        ธันวาคม 2554  

 

ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554  

รางวัลเหรียญเงิน 7 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท 

รางวัล/ผลงาน หน่วยงาน ผู้เสนอผลงาน  
2.1 ผลงานที่ 2. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดัน
น้้าประปา   

กปภ.สาขา
เชียงใหม่(พ) 

นายประยูร นวมงาม หัวหน้างาน7  

รก.หนง บริการและควบคุมน้ าสูญเสีย 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.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า     

2.4 ผลงานที่ 10. แผงควบคุมการผลิตน้้าประปา
ระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ 

กปภ.ข 6 คณะท างานการจัดการความรู้และการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน  

2.5 ผลงานที่ 11. เครื่องเตือนน้้าขุ่น   

 
กปภ. 

สาขาเทิง 

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์  

ช่างเคร่ืองกล 4     

2.6 ผลงานที่ 12. โครงการ Re-engineering 
มาตรฐานบริการช่วยเหลือสารสนเทศด้าน
คอมพิวเตอร์  

กทส. 

กปภ.ข 7 

นายดุสิต ดวงมาตย์พล   

หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์     

2.7 ผลงานที่ 14. เครื่องวัดและบันทึกแรงดันน้้าพร้อม
ส่งข้อมูลด้วยระบบ GSM.                   

 

กปภ.สาขาสัน
ก าแพง 

นายถาวร พิทักษากร  

ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่ริม   
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7 
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น        ธันวาคม 2554  

ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2554 (ต่อ) 

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
เตือนผู้ใช้น้้าผ่านโปรแกรม 
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 นายช่างเคร่ืองกล 6   

นายประสิทธิ์ สายกนก วิศวกร 4   

งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต  053-352012-17 ต่อ 3201 
natchapornc@pwa.co.th saykanok@hotmail.com 

3.6 ผลงานที่ 15. ตรวจสอบใบแจ้ง
หนี้ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบ
ค่าไฟฟา้ MS-Excel 

กรค. 

กปภ.ข 6 

นายสมชาย  เกียรติปกรณ์  

วิศวกร 7 งานบ ารุงรักษา   

043-273715  somchaik@pwa.co.th 

3.7 ผลงานที่ 16. อุปกรณ์
ต้นแบบลดความขุ่นก่อนเข้าสู่
ระบบผลิตน้้า 

กรค. 

กปภ.ข 9 

นายวิทยา  พานิชย์กระจ่าง   

นายช่างเคร่ืองกล 7  

053-352012-17 ต่อ 3201  
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555 

 
1.รางวลัเหรียญทอง รางวลัละ 60,000 บาท (ไมมี่ผลงานท่ีได้รับรางวลั) 

2.รางวลัเหรียญเงิน จํานวน 6 รางวลั รางวลัละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท  

ผลงานท่ี 3 ระบบฐานข้อมลูเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ผลติ กปภ.ข.5  

ผลงานท่ี 5 โปรแกรมประยกุต์ Wmap9.12 กรจ.กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 11 ตวัถา่ยทอดกําลงั (ยอยเชือก) กปภ.สรุาษฎร์ธานี กปภ.ข 4  

ผลงานท่ี 20 ชดุควบคมุเคร่ืองจาร์เทสแบบอตัโนมตั ิควบคมุด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ กปภ.เพชรบรูณ์ กปภ.ข.10  

ผลงานท่ี 23 การควบคมุการผลตินํา้ประปาระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee กปภ.ข.6  

ผลงานท่ี 26 ระบบเก็บข้อมลูจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open source 

ตาม พรบ.วา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทีมงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย กปภ.ข.3 

3.รางวลัเหรียญทองแดง จํานวน 6 รางวลั รางวลัละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท  

ผลงานท่ี 1 สือ่สารสนเทศประกอบแบบจําลองระบบผลตินํา้ประปา กฝอ.2  

ผลงานท่ี 8 เคร่ืองวดัอตัราการจา่ยสารส้มดิจิตอล กปภ.เทิง กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 9 ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลติ กรค.กปภ.ข 7  

ผลงานท่ี 13 ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสญัญาคํา้ประกนั (PWA Smart Alert System) กทส. กปภ.ข.4  

ผลงานท่ี 21 Doli (Document Library System) กทส. กปภ.ข.7  

ผลงานท่ี 22 การผลติ DPD No.1 ชนิดเม็ดสาํหรับตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบประหยดั กรค. กปภ.ข.6 

4.รางวลัชมเชยลําดบัท่ีหนึง่ จํานวน 5 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท  

ผลงานท่ี 4 เคร่ืองเตือนความขุน่ กปภ.เทิง กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 6 เคร่ืองควบคมุการสัง่งานเคร่ืองสบูนํา้และแจ้งเตือนอตัโนมตัิด้วยโทรศพัท์มือถือ กรค.กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 7 ชดุวดัระดบันํา้ประสทิธิภาพสงู กรค.กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 12 ระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System) กทส. กปภ.ข.4  

ผลงานท่ี 15 I care I Do กทส.กปภ.ข.7 

5.รางวลัชมเชยลําดบัท่ีสอง จํานวน 13 รางวลั รางวลัละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท  

ผลงานท่ี 2 กงัหนันํา้ผลติกระแสไฟฟ้าระบบแสงสวา่งสาํหรับโรงกรองนํา้ กรค.กปภ.ข.7  

ผลงานท่ี 10 เคร่ืองยนต์แก็สโซลนีเปิด/ปิดประตนํูา้ กปภ.ขนอม กปภ.ข.4  

ผลงานท่ี 14 ยอย (ไมม่ีราคา แตท่น) กปภ.หนองบวัลาํภ ูกปภ.ข.7  

ผลงานท่ี 16 เครือขา่ยโทรมาตรอตุนิุยมวิทยาอทุกและโครงขา่ยประสาทเทียมเพ่ือเฝ้าระวงัคณุภาพนํา้ดิบ อทุกภยั ภยัแล้

และการบริหารจดัการนํา้ กทส.กปภ.ข.7  

ผลงานท่ี 17 เคร่ืองตรวจความขุน่นํา้ดิบ กปภ.ชมุแพ กปภ.ข.6  

ผลงานท่ี 18 เคร่ืองจา่ยสารเคมีแบบแกนชกั กปภ.ชมุแพ กปภ.ข.6   

ผลงานท่ี 19 การซอ่มทอ่ HPDE โดยใช้ทอ่ PVC เช่ือมตอ่ด้วยยีโบลท์และน็อตดดัแปลงตอ่ความยาวพิเศษ กปภ. ดา่นซ้าย 

กรค.กปภ.ข.7  
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ผลงานท่ี 24 หุน่ยนต์ดดูตะกอนในถงันํา้ใส กปภ.ชยัภมู ิกปภ.ข.6  

ผลงานท่ี 25 เคร่ืองดดูโคลนในถงันํา้ใส กปภ.อ้อมน้อย กปภ.ข.3  

ผลงานท่ี 27 ชดุแจ้งเตือนแรงดนันํา้ตํ่าทางโทรศพัท์มือถือพลงังานแสงอาทิตย์ กรจ.กปภ.ข.3  

ผลงานท่ี 28 โปรแกรมวางแผนเดนิเคร่ืองสบูนํา้แบบ TOU กรค.กปภ.ข.6  

ผลงานท่ี 29 ระบบแจ้งเตือนและติดตามทอ่แตกร่ัวผา่นระบบ LEAK-GIS-WEB กปภ.สาขา ลาํปาง-เชียงราย กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 30 เคร่ืองดดูอดัลกูปืนเอนกประสงค์ กปภ.สาขาอํานาจเจริญ กปภ.ข.8 
รวมทัง้สิน้ จาํนวน 30 รางวัล เงนิรางวัลรวม 475,000 บาท 
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3 

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555   คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ.    ธันวาคม 2555 

 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ปี 2555  

1. รางวัลเหรียญทอง  รางวัลละ 60,000 บาท ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล 

2. รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 6 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท ดังนี้ 

 

3. ระบบฐานข้อมูลเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ผลิต 

เสนอโดย นายพิมาน พร้อมพุทธางกูล,นายศุภวัฒน์ เริงเรียง, 

นส.ยุพเรศ บุญดิเรก กปภ.ข 5  

      พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิต เก็บประวัติ 
ท าปฏิทินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ และรวบรวมคู่มือในการ
บ ารุงรักษา    

ด าเนินการ 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
และติดตั้งใช้งานในกองภูมิสารสนเทศ กปภ.เขต 1 -10 และจาก
ข้อคิดเห็นที่ได้รับเพิ่มเติม จึงได้ปรับปรุงเป็น Wmap9.12 ซึ่งใช้งานได้
ง่ายขึ้น เป็นภาษาไทยสามารถออกรายงานผลปฏิบัติงานเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส 
ด าเนินการ 2 ปี 2553-2555 เดือน   ไม่มีค่าลงทุน    

 

11. ตัวถ่ายทอดก าลัง (ยอยเชือก) 
เสนอโดย นายสมพงศ์ ณ นคร,นายช านิ  บุญชุม, นายพุฒิพงศ์  ยศเมฆ 
กปภ.สุราษฎร์ธานี กปภ.ข 4 
     การถอดประกอบและการตั้งศูนย์เครื่องสูบน้ าได้ไม่พอดี ท าให้เกิด
ปัญหาในการใช้งาน จึงคิดค้นโดยใช้กรงเหล็กหน้าแปลนท าหน้าที่
ถ่ายทอดก าลังและถักด้วยเชือกเพือให้ช่วยยืดหยุ่นรับภาระการเยื้องศูนย์
ได้บ้าง มีต้นทุนคร้ังแรกต่ ากว่าและการเปลี่ยนเชือกคร้ังต่อไปจะถูกมาก 
ด าเนินการ 3 เดือน มค.-มีค.2555   
ลงทุน 9,000 บาท 
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4 

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555   คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ.    ธันวาคม 2555 

 

 

 

20. ชุดควบคุมเครื่องจาร์เทสแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโคร
โพรเซสเซอร์ 
เสนอโดย นายทนงศักดิ์  ช่างด า กปภ.เพชรบูรณ์ กปภ.ข 10 
     เครื่องจาร์เทสไม่เพียงพอต่อการใช้งาน บางเคร่ืองช ารุดไม่มีอะไหล่
หรือล้าสมัย จึงคิดค้นวงจรควบคุมข้ึนมา เพื่อใช้ปรับปรุงเครื่องจาร์เทส
เดิมที่ล้าสมัยหรือช ารุด โดยใช้ตัวถังและระบบเฟืองของเคร่ืองเดิม และมี
วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมเคร่ืองแบบอัตโนมัติ 
ด าเนินการ 12 เดือน ตค.-กย. 2555    
ลงทุน 10,000 บาท 

 

23.โครงการควบคุมการผลิตน้ าระยะไกล ด้วยระบบ Zigbee 
เสนอโดย นายสัญลักษณ์ เบ้าดี, นายญาณะวัตย์ ปี่ทอง, นายมงคล ศรี
แสง, นายลิขิต ปลูกชาลี, นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยะวงศ์  กปภ.ข.6.   
     กปภ.สาขา หลายแห่งมีพนักงานไม่เพียงพอต่อการดูแลจุดปฏิบัติงาน
หลายจุด เกิดความผิดพลาดขึ้นเป็นประจ า จึงได้คิดค้นพัฒนาต่อจาก
โครงการที่ได้รางวัลปี 2554 โดยระบบควบคุมใช้ WiFi ซึ่งสามารถแสดง
สถานะ แจ้งเตือนปัญหา ควบคุมระบบประปาแบบ Real-Time ใช้งาน
ได้บน Webpage  
ด าเนินการ 12 เดือน ตค.-กย. 2555   
ลงทุน 252,000 บาท 
จะใช้รางวัลเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจดสิทธิบัตร 

 

26. ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขาและ 
กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ.2550 
เสนอโดย ทีมงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กปภ.ข.3 นายถวิล
ศักดิ์  แก้มณีชัย, นายสุรชัย  เหล่ากรุงเก่า, นส.ธนวรรณ  สุดยอด, นาย
บัณฑิต  ห่วงไธสง, นายรัฐพล  หม่อมพิบูล 
      ตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ จะต้อง
จัดเก็บข้อมูลการจราจรบนคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดท าโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์ Open source เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย ป้องกันการ
บุกรุก มีหลักฐาน และช่วยวิเคราะห์จัดการระบบ 
ด าเนินการ 48 เดือน 2552-2555 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
   

 

 

2. รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 6 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท (ต่อ) 
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3. รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท ดังนี้ 

 

1.สื่อสารสนเทศประกอบแบบจ าลองระบบผลิตน้ าประปา   

เสนอโดย กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 

     การพัฒนาและปรับปรุง แบบจ าลองระบบผลิตน้ าประปา (โมเดล
ระบบประปา) และสื่อวิดิทัศน์ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการ
เรียนรู้ของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดีย   เช่น ข้อความ ภาพศิลป์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีทัศน์ 
โดยผลิตเป็น DVD รูปแบบ CAI 

ด าเนินการ 6 เดือน ในเดือน เมย.-กย.2554  

ลงทุน 185,000 บาท  

 

 

8. เครื่องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล 
เสนอโดย นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์, นายปราโมทย์  ภู่ระย้า กปภ.เทิง 
กปภ.ข 9    
      เครื่องจ่ายสารส้มมีเดิมค่าที่บอกเป็นสเกล  บางที่ก็มีเครื่องวัดแบบ
ลูกลอย ถ้าไม่มีก็วัดโดยใช้บีกเกอร์ตวงแล้วจับเวลา  จึงท าให้ยากต่อการ
วัดและเสียเวลามาก บางครั้งต้องมีการปรับอยู่บ่อยๆ เพราะความขุ่นน้ า
ดิบไม่คงที่  จึงคิดค้นระบบใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหล ส่งสัญญานพัลส์ 
ไปยังไมโครโปรเซสเซอร์แปรผลออกมาเป็นอัตราการไหลแบบดิจิตอล 
(ลิตร/ชม.) 
ด าเนินการ 2 เดือน กค.-กย.2555   
ลงทุน  4,500 บาท  

 

9. ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าใน
ระบบผลิต 
เสนอโดย นายทรงพล พนาลิกุล กรค.กปภ.ข 7 
      อาศัยหลักการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส โดยใช้วงจรรีเลย์
มาท าการต่อวงจรเพื่อใช้ในการประมวลผลในแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส  
เมื่อสายเมนไฟฟ้าถูกตัด ระบบจะมีเสียงกริ่งแจ้งเตือน และโทรศัพท์แจ้ง
เตือนไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 8 หมายเลข 
ด าเนินการ 3 เดือน กค.-กย.2555    ลงทุน  16,192 บาท  
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13.ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาค้ าประกัน (PWA Smart Alert 
System)  
เสนอโดย นส.จิตราภรณ์  ปาลี กทส. กปภ.ข 4 
   ในกปภ.เขต มีงานจ้างเหมาอยู่มาก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับค้ าประกัน 
และผู้ว่าจ้างต้องคอยติดตามและแจ้งข้อบกพร่องของงาน เพื่อแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นภาระกับผู้ติดตาม จึงจัดท าระบบแจ้ง
เตือนซึ่งท างานได้บนเวปไซด์ โดยเก็บฐานข้อมูลของงานจ้าง สามารถ
ประมวลผลได้ และสามารถแจ้งเตือนระยะเวลาที่ก าหนดได้ทาง SMS 
หรือ Email 
ด าเนินการ 5 เดือน  พค.-กย.2555   
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

21. Doli (Document Library System) 
เสนอโดย นส.ลลิตา  สิทธฺรัตน์ กทส. กปภ.ข 7 
     การปฏิบัติงานมีเอกสารจ านวนมาก การติดตามและค้นหาเอกสาร
เป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงได้จัดท าโปรแกรมติดตามเอกสารเพื่อ 
ทดแทนการลงทะเบียนในสมุด สามารถแสดงสถานะเอกสาร ลดเวลาใน
การติดตามและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ด าเนินการ 2 ปี 4 เดือน  พค.2553-กย.2555  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

22. การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดส าหรับตรวจหาปริมาณคลอรีน
ตกค้างแบบประหยัด 
เสนอโดย นางศรีสุดา  เนียมประชา, นส.นฤมล  ประภาสมุทร,นางสาว
กชพร  สมอหมอบ กรค. กปภ.ข 6 
     DPD ส าเร็จรูปซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ใช้เวลาจัดซื้อนาน ราคา
แพง   และกปภ.สาขาแต่ละแห่งต้องใช้ DPD  เป็นจ านวนมาก เกิด
ปัญหาขาดความต่อเนื่องในการตรวจวัดคุณภาพน้ า ในช่วงรอการจัดซื้อ  
หากส ารองไว้จะพบปัญหา การเสื่อมสภาพ จึงคิดค้นสูตร DPD ชนิดเม็ด
แบบประหยัด ซึ่งมีความคงตัว สามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 2 เดือน  
ในขวดพลาสติกทึบแบบฝาเกลียว   กปภ.ขอนแก่น  และชัยภูมิ ทดลอง
ใช้งานแล้ว พบว่า  สามารถใช้งานได้ดี 
ด าเนินการ 11 เดือน ตค.-สค .2555  ลงทุน 4,190 บาท 
  

 

 

 

 

3. รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท (ต่อ) 
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         4. รางวัลชมเชยล าดับที่หนึ่ง จ านวน 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท ดังนี้ 

 

4.เครื่องเตือนความขุ่น 

เสนอโดย นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์ กปภ.เทิง กปภ.ข 9      
     เป็นการต่อยอดจากนวัตกรรมเครื่องเตือนความขุ่นเดิมเดิมที่มีแต่โชว์
หลอด LED บอกระดับความขุ่นแล้วค่อยๆดับลงที่ละหลอด ตามที่มี
ความขุ่นเพิ่มมากขึ้นจนดับหมด แล้วจึงส่งสัญญาณเตือน เปลี่ยนมาเป็น
ตัวเลข ในจอ slcd  และสามรถปรับให้เตือนระดับใดก็ได้ตามที่เรา
ต้องการซึ่งแสดงผลที่หน้าจอ slcd ทั้งหมด 
ด าเนินการ 5 เดือน เมย.-กย. 2554  
ลงทุน 6,900 บาท   

 

6. เครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้ าและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย
โทรศัพท์มือถือ      

เสนอโดย นายประสิทธ์ สายกนก, ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์  
กรค.กปภ.ข.9  

     ระบบผลิตประปาที่มีจุดปฏิบัติงาน น้ าหลายแห่ง การเดินทาง
ไปปฏิบัติงานหลายแห่งมีความยากล าบาก และต้องควบคุมค่าไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกับ TOU จึงได้คิดค้น การสั่งการเคร่ืองสูบน้ าและแจ้ง
เตือนระยะไกล ด้วยโทรศัพท์มือถือข้ึน โดยการสื่อสารระหว่างจุดต่อ
จุดด้วยสัญญานมือถือเพื่อลดภาระในการการเดินสายไฟ  

ด าเนินการ 4 เดือน มีค.-มิย. 2555 ลงทุน 15,000 บาท   

 

7. ชุดวัดระดับน้ าประสิทธิภาพสูง 

เสนอโดย นายประสิทธ์ สายกนก, ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์  
กรค.กปภ.ข.9 

     อุปกรณ์ในการวัดระดับน้ าเดิมในรูปแบบต่า งๆช ารุด มีไม่
เพียงพอ จึงได้คิดค้นเครื่องวัดระดับน้ าและแจ้งเตือน อาศัยการ
เคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกลอยแม่เหล็ก ไปยังไมโครคอนโทรเลอร์
ประมวลผลเป็นระดับน้ า ในระดับต่างๆได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้กับชุด
ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติได้  

ด าเนินการ 2 เดือน กค.-สค. 2555 ลงทุน 2,500 บาท     
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12. ระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System) 
เสนอโดย นส.จิตราภรณ์  ปาลี กทส. กปภ.ข 4 
     การปฏิบัติงานมีเอกสารจ านวนมาก การติดตามและค้นหาเอกสาร
เป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงได้จัดท าโปรแกรมติดตามเอกสารที่
สามารถท างานบนเวปไซด์ได้ ทดแทนการลงทะเบียนในสมุด สามารถ
แสดงสถานะเอกสาร ลดเวลาในการติดตามและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ด าเนินการ 4 เดือน  มีค.-มิย.2555   
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  

 

15. I care I Do  
เสนอโดย นายดุสิต  ดวงมาตย์พล  กทส. กปภ.ข.7                                        
     เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเกิความประทับใจจึงได้จัดท า
โปรแกรมเพื่อบริหารจัดการขึ้นเพื่อแก้ไขและติดตามรวบรวมปัญหาข้อ
ร้องเรียน สามารถรวบรวมแบ่งประเภทข้อร้องเรียน 
ด าเนินการ 12 เดือน ตค.2554-กย.2555  
ไม่มีค่าใช้จ่าย    
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.รางวัลชมเชยล าดับที่หนึ่ง จ านวน 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท (ต่อ) 
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       5. รางวัลชมเชยล าดับที่สอง จ านวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท ดังนี้ 

   

  

2. กังหันน้ าผลิตกระแสไฟฟ้าระบบแสงสว่างส าหรับโรงกรองน้ า     

เสนอโดย นายทรงพล พนาลิกุล กปภ.ข 7 

     ช่วงสภาพของการไหลของน้ าเข้าหม้อกรองมีลักษณะ  เหมือนกับ
น้ าตกที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า เกิดพลังงานศักดิ์ขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์  
การน ากังหันมาท าการขวางล าน้ าที่ตกลงสู่หม้อกรอง แล้วพ่วงต้นก าลัง
ไปยังเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าไปเก็บยังแบตเตอรี่ แล้วน้ าไปใช้งาน 
ระบบแสงสว่างภายในโรงกรองน้ าได้   

ด าเนินการ 4 เดือน พย.54-กพ.2555  ลงทุน 20,602 บาท 

 

10. เครื่องยนต์แกสโซลีนเปิด/ปิดประตูน้ า 
เสนอโดย นายเทพฤทธิ์  ขนาบแก้ว,นายทวีศักดิ์  เพชรรักษ์ กปภ.ขนอม 
กปภ.ข 4 
     การเปิดปิดบานประตูน้ าเป็นไปด้วยความล าบากต้องใช้แรงมาก จึง
ได้คิดค้นน าเครื่องยนต์แกสโซลีน มาเป็นต้นก าลัง และทดแรงโดยเฟือง
ทดขนาดต่างๆ เพื่อช่วยผ่อนแรงในการเปิดบานประตูน้ า และลด
ค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งระบบช่วยเปิดบานประตูน้ าแบบอื่น 
ด าเนินการ 2 เดือน กพ.-มีค.2555  ลงทุน 20,100 บาท 

 

14. ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน) 
เสนอโดย นายเรืองยศ  ศรีนากรุง  กปภ.หนองบัวล าภู  
     เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองการจัดหา ยอย ไม่ได้ โดยการน าวัสดุ ที่หาได้ใน
ท้องถิ่น มาดัดแปลงให้สามารถท างานทดแทนของเดิมได้ โดยน าเศษท่อ 
PE มาท าให้แบนโดยใช้ความร้อน  และตัด  เจาะรู และตกแต่งตามขนาด
ที่วัดไว้    มีคุณสมบัติ  ทนแรงกระแทก แรงดึง  ทนอุณหภูมิ  มีความ
ยืดหยุ่น 
ด าเนินการ 5 เดือน เมย.-กย.2555  
ไม่มีค่าใช้จ่าย    

 

16.เครือข่ายโทรมาตรอุตุนิยมวิทยาอุทก และโครงข่ายประสาทเทียม
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดิบ อุทกภัย ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ า 
เสนอโดย นายดุสิต  ดวงมาตย์พล  กทส. กปภ.ข.7 
     เพื่อรวบรวมและประมวลผล พยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม  
ข้อมูลแหล่งน้ า คุณภาพน้ า และเชื่อมโยงข้อมูลอุตุอุทกนิยมวิทยาจาก
เครือขา่ยโทรมาตรของหน่วยงานอื่น  เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการ 
ด าเนินการ 12 เดือน ตค.2554-กย.2555  
ไม่มีค่าใช้จ่าย  
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17. เครื่องตรวจความขุ่นน้ าดิบ 
เสนอโดย นายธนานันป์  เอ่ียมบุญเสริม,นายชัยณรงค์  สุโพธ์นอก  
กปภ.ชุมแพ กปภ.ข 6 
     เพื่อวัดความขุ่นของน้ าดิบก่อนเข้าระบบผลิต จึงคิดค้นระบบ
ตรวจวัดโดยใช้แสงจากหลอดไฟแบบตะเกียบส่องผ่านน้ าดิบซึ่งไหลในท่อ
พลาสติกใส ก่อนผ่านไปยังตัวต้านทานไวแสง และปรับเปลี่ยนค่าเป็นค่า
กระแสไฟฟ้า ถ้าความขุ่นมากค่ากระแสไฟฟ้าก็จะมากตาม 
ด าเนินการ 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
เครื่องจ่ายสารเคมี จากวัสดุที่หาได้ในท้องตลาดขึ้นมาใช้งานทดแทน 
สามารถจ่ายได้สูงสุด 150 ลิตร/ชม. 
ด าเนินการ 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 ในการจัดส่งเคร่ืองมือเชื่อมท่อพร้อมเจ้าหน้าที่มา
ด าเนินการซ่อม เกิดความล่าช้า และต้องเดินทางไกลประมาณ 230 กม. 
จึงแก้ปัญหาโดยใช้ท่อ PVC เชื่อมต่อด้วยยีโบลท์และน๊อตดัดแปลงต่อ
ความยาวพิเศษ แทนการใช้ เครื่องเชื่อมหรือ Repair Clamp ซึ่งต้อง
ขอรับการสนับสนุน จากกปภ.เขต และประหยัดงบประมาณ  
ด าเนินการ 5 เดือน มิย.-ตค. 2555   ลงทุน 1,000 บาท 

5. รางวัลชมเชยล าดับที่สอง จ านวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท (ต่อ) 
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24. หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังน้ าใส 
เสนอโดย นายสมภพ  ทีบัวบาน  กปภ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6 
     กปภ.สาขา ยังไม่มีเคร่ืองมือในการดูดตะกอนในถังน้ าใส และบาง
แห่งไม่สามารถหยุดน้ าเพื่อล้างถังน้ าใสได้ จึงคิดค้นหุ่นยนต์เพื่อดูด
ตะกอนจากถังน้ าใส โดยขับเคลื่อนด้วยล้อและมอเตอร์ 12 V. ลากจูงเครี
องสูบน้ า สายยางสูบตะกอนและสายไฟ บังคับเลี้ยวได้ ยังไม่สามารถ
ท างานในพื้นที่ขรุขระหรือต่างระดับ 
ด าเนินการ 5 เดือน พค.-สค .2555  ลงทุน 30,000 บาท 
ขอรับทุนในการพัฒนาหุ่นตัวใหม่ 50,000 บาท 
 

 

 

25.เครื่องดูดโคลนในถังน้ าใส 
เสนอโดย ทีมงาน กปภ.สาขาอ้อมน้อย โดย ผจก. มาโนช อุปถัมภกา
นนท์ กปภ.อ้อมน้อย กปภ.ข.3 
     ปัญหาตะกอนในถังน้ าใส จ าเป็นต้องมีการล้างถังน้ าใส แต่ระบบผลิต
บางแห่งไม่สามารถหยุดผลิตได้ เพื่อช่วยในการล้างถังจึงได้คิดค้น โดยใช้
เครื่องสูบน้ าติดตั้งบนฐานล้อกวาดตะกอน และใช้ท่ออ่อนดูดตะกอน โดย
ใช้ได้กรณีหยุดจ่ายน้ าโดยการลงไปเข็นหรือลาก กรณีไม่หยุดจ่ายน้ าใช้
เชือกลากไปมา 
ด าเนินการ 3 เดือน กค.-กย.2555  ลงทุน 15,940 บาท 
  

 

 

27. ชุดแจ้งเตือนแรงดันน้ าต่ าทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ 
เสนอโดย นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ, นายณชรัฐ  อุ่ยสกุล, นายรัตนิกร  
หน่อแก้ว  กรจ.กปภ.ข.3 
     พื้นที่จ่ายน้ าที่อยู่ห่างไกลบางครั้งไม่มีแนวสายไฟหรือมีแต่แนว
สายไฟแรงสูง ไม่สามารถติดตั้งระบบแจ้งเตือนแรงดันน้ าต่ าได้ จึงได้
คิดค้นให้ระบบท างานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงดัน
น้ า ให้สามารถแจ้งเตือนแรงดันน้ าต่ าได้ทางโทรศัพท์มือถือ 
ด าเนินการ 9 เดือน มค.-กย.2555  ลงทุน 50,000 บาท 
  

5. รางวัลชมเชยล าดับที่สอง จ านวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท (ต่อ) 
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28. โปรแกรมวางแผนเดินเครื่องสูบน้ าแบบ TOU                                         
เสนอโดย นายสมชาย  เกียรติปกรณ์ กรค.กปภ.ข.6 
     การใช้ไฟฟ้าระบบ TOU จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการใช้ไฟฟ้า
เพือ่ลดค่าใช้จ่าย จึงได้จัดท าเป็นตารางค านวน Excel ให้ใส่ข้อมูลของ
ระบบผลิต-จ่ายน้ า และการเดินเคร่ืองสูบน้ า ในกรณีต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลือกเดินระบบผลิตน้ าให้เหมาะสม 
ด าเนินการ 2 เดือน พย.-ธค.2555  ลงทุน 500 บาท 
  

ค้นหาต าแหน่งบนแผนที่          แจ้งต าแหน่งท่อแตกท่อร่ัว            สถานะการซ่อมแซม

แจ้งต าแหน่งท่อแตกท่อร่ัว

สถานที่อ้างอิงจุดแจ้ง

ช่ือผู้แจ้ง

เบอร์โทรศัพท์

สภาพปัญหา

oท่อแตกท่อร่ัว
oน า้ไม่ไหล
oน า้ไหลอ่อน

แจ้งต าแหน่งท่อแตกท่อร่ัว

สถานที่อ้างอิงจุดแจ้ง

ช่ือผู้แจ้ง

เบอร์โทรศัพท์

สภาพปัญหา

oท่อแตกท่อร่ัว
oน า้ไม่ไหล
oน า้ไหลอ่อน

16:52 (ท่อแตก ท่อร่ัว หน้าโรงเรียนบญุวาทย์)

นาย สว่าง  บญุมี

0815999945

 

29. ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั่วผ่านระบบ LEAK-GIS-WEB 
เสนอโดย นายสิทธิธรรม  อู่รอด, นายประกาศิต อิศราภรณ์, นส.คนึงนิจ  
สัตยดิษฐ์ กปภ.สาขา ล าปาง-เชียงราย  
กปภ.ข 9 
    การรับแจ้งท่อแตกท่อร่ัวของ กปภ. ยังไม่เป็นระบบใช้แบบฟอร์มรับ
แจ้งบนกระดาษ จึงได้คิดค้นการเปิดให้ผู้ใช้น้ าที่ใช้ระบบอินเทอร์เนต เข้า
มามีส่วนร่วมในการแจ้งระบุท่อแตกท่อร่ัว ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายใน
ระบบ 3G ที่สามารถท าการส่งข้อมูลทั้งภาพและข้อความได้อย่างรวดเร็ว
จากทุกพื้นที่   จะเป็นการเพิ่มการเฝ้าระวังท่อแตกท่อร่ัวได้มากข้ึนและ
ทั่วถึง 
ด าเนินการ 4 เดือน มิย.-กย.2555   
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

30.เครื่องดูดอัดลูกปืนเอนกประสงค์  
เสนอโดย นาบเข็มชาติ  งามสุข  หนง.ผลิตน้ า  กปภ.สาขาอ านาจเจริญ 
กปภ.ข 8    
      กปภ.สาขายังขาดเคร่ือง ดูดอัดลูกปืน มูเล่ ดังนั้นการซ่อมแซม
เครื่องสูบน้ าต้องพึ่งพาโรงกลึง จึงได้พัฒนาโดยดัดแปลงเครื่องตัดท่อ AC 
ระบบไฮโดรลิก ให้เป็นเครื่องดูดลูกปืน 
ด าเนินการ 12 เดือน  ไม่มีค่าใช้จ่าย   
  
  

 

 

 

5. รางวัลชมเชยล าดับที่สอง จ านวน 13 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท (ต่อ) 
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ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 
 ผลงาน/ล าดับที ่ หน่วยงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

2. รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 6 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 240,000 บาท 
3 ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิต กปภ.ข 5   นายพิมาน พร้อมพุทธางกูล   

นายศุภวัฒน์ เริงเรียง 

นส.ยุพเรศ บุญดิเรก 

หนง.บ ารุงรักษา กรค. 

วิศวกร 5 กรค. 

นักวิชาการคอมฯ กทส. 

074 311245 

 โปรแกรมประยุกต์ Wmap9.12 

 
กรจ. 

กปภ.ข.9 

นายธนพล  อัตถวิบูลย์กุล นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 รก.
หนงแผนที่แนวท่อ  

053 352012  
ต่อ 2208 

11 ตัวถ่ายทอดก าลัง (ยอยเชือก) กปภ. 

สุราษฎร์ธานี 

กปภ.ข 4   

นายสมพงศ์ ณ นคร 

นายช านิ  บุญชุม 

นายพุฒฺพงศ์  ยศเมฆ 

นายช่างเครื่องกล 7 รก.หนง.ผลิต 

  

077 272683 

20 ชุดควบคุมเครื่องจาร์เทสแบบอัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ 

กปภ.เพชรบูรณ์ 

กปภ.ข 9  

นายทนงศักดิ์  ช่างด า ช่างไฟฟ้า 3  056 711310 

23 การควบคุมการผลิตน้ าประปาระยะไกล ด้วย
ระบบ Zigbee                                        

กปภ.ข.6 นายสัญลักษณ์ เบ้าดี                 

นายญาณะวัตย์ ปี่ทอง  

นายมงคล ศรีแสง  

นายลิขิต ปลูกชาลี              . 

นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยะวงศ์  

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต  

วิศวกร 4  

พนักงานฝึกอบรม 7  

นายช่างไฟฟ้า 7  

หัวหน้างานน้ าสูญเสีย                                                 

043 237171  
ต่อ 73 
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ผู้เสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ) 
 ผลงาน/ล าดับที ่ หน่วยงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

26 ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ของ กปภ.สาขาและ กปภ.เขตด้วย ซอฟต์แวร์ 
Open source ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ.2550 

ทีมงานบริการ
คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

กปภ.ข.3 

นายถวิลศักดิ์  แก้มณีชัย 

นายสุรชัย  เหล่ากรุงเก่า 

นางสาวธนวรรณ  สุดยอด 

นายบัณฑิต  ห่วงไธสง 

นายรัฐพล  หม่อมพิบูล 

หนง.บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 

วิศวกร 4 

032 200780 

 3. รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท 
1 สื่อสารสนเทศประกอบแบบจ าลองระบบ

ผลิตน้ าประปา 
กฝอ.2 

กองฝึกอบรมภูมิภาค 2  กฝอ.2 043 223311 

8 เครื่องวัดอัตราการจ่ายสารส้มดิจิตอล กปภ.เทิง  

กปภ.ข 9 

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์                                          
นายปราโมทย์  ภู่ระย้า                

ช่างเครื่องกล 4 

ช่างเครื่องกล 3 

086-1894548 

9 ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมสายเมนไฟฟ้า
และหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต 

กรค. 

กปภ.ข 7 

นายทรงพล พนาลิกุล หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต 7 042 323001 

13 ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาค้ าประกัน 
(PWA Smart Alert System)  

กทส. กปภ.ข 4 นส.จิตราภรณ์  ปาลี วิศวกร 4  

งานบริการคอมพิวเตอร์ 

082 8886940 

21 Doli (Document Library System) กทส.  

กปภ.ข 7 

นส.ลลิตา  สิทธุรัตน์ 

  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 

  

085 7439504 
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15 

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555   คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ.    ธันวาคม 2555 

 

ผู้เสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ) 
 ผลงาน/ล าดับที ่ หน่วยงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

22 การผลิต DPD No.1 ชนิดเม็ดส าหรับ
ตรวจหาปริมาณคลอรีนตกค้างแบบ
ประหยัด  

กรค.  

กปภ.ข 6 

นางศรีสุดา  เนียมประชา 

นส.นฤมล  ประภาสมุทร 

นางสาวกชพร  สมอหมอบ 

พนักงานวิทยาศาสตร์ 6 

นักวิทยาศาสตร์ 7 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 

043 273715 

 4. รางวัลชมเชยล าดับที่หนึ่ง จ านวน 5 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท 
4 เครื่องเตือนความขุ่น กปภ.เทิง  

กปภ.ข 9 

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์         

  

ช่างเครื่องกล 4 

  

086 1894548 

6 เครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบน้ าและ
แจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือ  

กรค. 

กปภ.ข.9 

นายประสิทธ์ สายกนก 

ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์   

งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต    

งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต    

053 352012-17 
ต่อ 3201 

7 ชุดวัดระดับน้ าประสิทธิภาพสูง 

 
กรค. 

กปภ.ข.9 

นายประสิทธ์ สายกนก 

ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์   

งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต    

งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต    

053 352012-17 
ต่อ 3201 

12 ระบบติดตามเอกสาร (Document 
Tracking System) 

กทส. กปภ.ข 4 นส.จิตราภรณ์  ปาลี 

  

วิศวกร 4 งานบริการ
คอมพิวเตอร์  

082 8886940 

15 I care I Do 

 
กทส. 

กปภ.ข.7 

นายดุสิต  ดวงมาตย์พล   หนง.คอมพิวเตอร์และเครือข่าย    085 7439504 
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555   คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ.    ธันวาคม 2555 

 

ผู้เสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ) 
 ผลงาน/ล าดับที ่ หน่วยงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

5. รางวัลชมเชยล าดับที่สอง จ านวน 13 รางวัลๆละ 5,000 บาท รวม 65,000 บาท 
2 กังหันน้ าผลิตกระแสไฟฟ้าระบบแสงสว่าง

ส าหรับโรงกรองน้ า     
กรค. 

กปภ.ข 7 

นายทรงพล พนาลิกุล หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต 7 042 323001 

10 เครื่องยนต์แกสโซลีนเปิด/ปิดประตูน้ า กปภ.ขนอม 

กปภ.ข 4 

นายเทพฤทธิ์  ขนาบแก้ว 

นายทวีศักดิ์  เพชรรักษ์ 

หนง.7 งานผลิต 075 528710 

14 ยอย (ไม่มีราคา แต่ทน) กปภ.
หนองบัวล าภู 

กปภ.ข.7 

นายเรืองยศ  ศรีนากรุง   นายช่างไฟฟ้า 7 งานผลิต    042 311379 

16 เครือข่ายโทรมาตรอุตุนิยมวิทยาอุทก และ
โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ดิบ อุทกภัย ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ า 

กทส. 

กปภ.ข.7 

นายดุสิต  ดวงมาตย์พล   หนง.คอมพิวเตอร์และเครือข่าย    085 7439504 

17  เครื่องตรวจความขุ่นน้ าดิบ กปภ.ชุมแพ 

กปภ.ข 6 

นายธนานันป์  เอ่ียมบุญเสริม 

นายชัยณรงค์  สุโพธ์นอก 

หนง.8 งานผลิต 

ช่างไฟฟ้า 3 

043 311211 

18 เครื่องจ่ายสารเคมีแบบแกนชัก กปภ.ชุมแพ 
กปภ.ข 6 

นายชัยณรงค์ สุโพธ์นอก ช่างไฟฟ้า 3 043 311211 

19 การซ่อมท่อ HPDE โดยใช้ท่อ PVC เชื่อม
ต่อด้วยีโบลล์และน๊อตดัดแปลงต่อความ
ยาวพิเศษ 

กปภ.ด่านซ้าย 
กรค. 

กปภ.ข 7 

นายไพฑูรย์  สุธรรมมา 

นายครรชิต  สุวรรณสี 

นายทรงพล  พนาลิกุล 

ผจก.กปภ.สาขาด่านซ้าย 

พนักงานบริการ 4. ด่านซ้าย 

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลิต  

042 891357 
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2555   คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ.    ธันวาคม 2555 

 

ผู้เสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2555 (ต่อ) 
 ผลงาน/ล าดับที ่ หน่วยงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์

24 หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังน้ าใส 

 
กปภ.ชัยภูมิ 

กปภ.ข.6 

นายสมภพ  ทีบัวบาน   ช่างไฟฟ้า 3    044 811890 

25 
 

เครื่องดูดโคลนในถังน้ าใส กปภ.อ้อมน้อย  

กปภ.ข.3 
ทีมงาน กปภ.สาขาอ้อมน้อย 
โดย ผจก. มาโนช อุปถัมภกานนท์ 

ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย 024 208008 

27 ชุดแจ้งเตือนแรงดันน้ าต่ าทางโทรศัพท์มือถือ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

กรจ. 

กปภ.ข.3 

นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ 

นายณชรัฐ  อุ่ยสกุล 

นายรัตนิกร  หน่อแก้ว 

 

พนักงาน กรจ.กปภ.ข.3 

032 200782 

28 โปรแกรมวางแผนเดินเครื่องสูบน้ าแบบ 
TOU                                         

กรค. 

กปภ.ข.6  

นายสมชาย  เกียรติปกรณ์       วิศวกร 7 043-273171   
ต่อ 73 

29 ระบบแจ้งเตือนและติดตามท่อแตกรั่วผ่าน
ระบบ LEAK-GIS-WEB 

กปภ. 

สาขาล าปาง- 

เชียงราย  

กปภ.ข 9 

นายสิทธิธรรม  อู่รอด 

นายประกาศิต อิศราภรณ์ 

นส.คนึงนิจ  สัตยดิษฐ์ 

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 

นักวิชาการภูมืสารสนเทศ 4 

081-7160017 
080-222643 
083-4894001 

30 เครื่องดูดอัดลูกปืนเอนกประสงค์ กปภ.สาขา 
อ านาจเจริญ 

กปภ.ข 8 

นาบเข็มชาติ  งามสุข หนง.ผลิตน้ า 045-451007 
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2556 

 

1.รางวลัเหรียญทอง รางวลัละ 60,000 บาท (ไมมี่ผลงานท่ีได้รับรางวลั) 

2.รางวลัเหรียญเงิน จํานวน 8 รางวลั รางวลัละ 40,000 บาท รวม 320,000 บาท 

ผลงานท่ี 2 .โปรแกรมประยกุต์ GIS_SMS กรจ.กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 10. ชดุทดสอบคณุภาพนํา้ด้านแบคทีเรียอยา่งงา่ย กคน.ฝทน. 

ผลงานท่ี 14. เคร่ืองมือเปิด-ปิด ฝาดบัเพลงิและเปิดฝาหีบประตนํูา้ กปภ.พะเยา กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 17. เคร่ืองบอกระดบันํา้ดิบดิจิตอล กปภ.เทิง กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 21. ชดุทดแทนการสตาร์ทมอเตอร์จากสตาร์-เดลต้า เป็นชดุสตาร์ทด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Plug&Play) 

                    กรค.กปภ.ข.10 

ผลงานท่ี 24. ระบบสนบัสนนุการจดัการมาตรวดันํา้และข้อมลูผู้ใช้นํา้ กทส.กปภ.ข.5 

ผลงานท่ี 26. เครนน็อกดาวน์เอนกประสงค์สาํหรับใช้ในงานผลติ กปภ.กนัตงั กปภ.ข.5 

ผลงานท่ี 32. ระบบบริการข้อมลู Billing บนเว็บไซต์ กปภ.ข.3 กทส.กปภ.ข.3 

3.รางวลัเหรียญทองแดง จํานวน 6 รางวลั รางวลัละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท  

ผลงานท่ี 7. ระบบควบคมุเคร่ืองสบูนํา้อตัโนมตัิด้วยระบบ SCADA กรค.กปภ.ข.7  

ผลงานท่ี 12. ประปาดื่มได้มือถือ กทส.กรค.กปภ.ข.7  

ผลงานท่ี 13. เคร่ืองฟังเสยีงทอ่ร่ัว(Sound Rod) กปภ.พะเยา กปภ.ข.9  

ผลงานท่ี 18. ระบบบริหารสนิทรัพย์ถาวรและวสัดถุาวร กทส.กปภ.ข.4  

ผลงานท่ี 31. การพฒันา Data Logger PR100 ให้ถา่ยโอนข้อมลูแบบไร้สาย กปภ.พทัยา กปภ.ข.1  

ผลงานท่ี 34. อปุกรณ์หาทอ่แตกร่ัวในทอ่ระบายนํา้ กรจ.กปภ.ข.3  

4.รางวลัชมเชย จํานวน 15 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท  

ผลงานท่ี 1. ระบบจองห้องประชมุและระบบแสดงความจํานงขอใช้รถจากสว่นกลาง กคค.สทส. 

ผลงานท่ี 3. ผช.งานผลติ กปภ.สาขามหาชนะชยั กปภ.ข.8 

ผลงานท่ี 4. ลกูลอย พอเพียง กปภ.สาขาเขมราฐ กปภ.ข.8 

ผลงานท่ี 5. ระบบจองรถยนต์ราชการ ออนไลน์ กทส.กปภ.ข.2 

ผลงานท่ี 6. ระบบรับชําระคา่นํา้ออนไลน์ กทส.กปภ.ข.2 

ผลงานท่ี 8. เคร่ืองควบคมุการสัง่งานเคร่ืองสบูนํา้และดสูถานะผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต กรค.กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 9. โปรแกรมเร่งรัดติดตามหนี ้กปภ.155/2554 กปภ.สาขารังสติ กปภ.ข.2 

ผลงานท่ี 11. เคร่ืองแจ้งเตือนระบบนํา้ดิบด้วยโทรศพัท์ กปภ.ชมุแพ กปภ.ข.6 

ผลงานท่ี 15. ตู้ใสเ่คร่ืองบนัทกึแรงดนันํา้ กปภ.พะเยา กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 16. การใช้ Time Switch จําลองสญัญาณสวิทช์ลกูลอยตํ่าเพ่ือจดัการสบูนํา้ให้เหมาะสมกบัเวลา TOU กปภ.

ลาํปาง กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 19. ระบบรายงานผลการดําเนินงาน กทส.กปภ.ข.4 

ผลงานท่ี 25. ระบบติดตามและวเิคราะห์ผลการดําเนินการประจําเดือน กทส.กปภ.ข.5 
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ผลงานท่ี 33. ระบบตรวจสอบการสง่ข้อมลูธนาคารรวมศนูย์อตัโนมตัิ กทส.กปภ.ข.3 

ผลงานท่ี 35. ระบบจองรถราชการการประปาสว่นภมูิภาค เขต10 กทส.กปภ.ข.10 

ผลงานท่ี 36. การประยกุต์ใช้ข้อมลูคา่ระดบัความสงู (GPS) เพ่ือสนบัสนนุการลดนํา้สญูเสยี กรจ.กปภ.ข.5 

รวมทัง้สิน้ จาํนวน 29 รางวัล เงนิรางวัลรวม 590,000 บาท 
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 ผลงานท่ีไดรับรางวัลนวัตกรรม ป 2556  

1. รางวัลเหรียญทอง  รางวัลละ 60,000 บาท ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล 

2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 8 รางวลัๆละ 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 เพ่ือเปนชองทางการสื่อสารกับผูใชนํ้าผานทาง 
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. 
  - คิดคนสูตรอาหารชุดทดสอบคุณภาพนํ้าดานแบททีเรียอยางงาย เพ่ือใช
ทดสอบคุณภาพนํ้าดานโคลิฟอรมแบททีเรีย และจัดทําคูมือการใชงานให 
กปภ.สาขาทุกแหงใชงาน           
      ดําเนินการ 24 เดือน  ลงทุน 1,054 บาท 

 

14. เคร่ืองมือเปด-ปด ฝาดับเพลิงและเปดฝาหีบประตูน้ํา 
เสนอโดย  นายถาวร  พิทักษากร ผจก.กปภ.พะเยา กปภ.ข.9  
  - คิดคนเครื่องมือเอนกประสงค ใหสามารถใช เปด-ปด ฝาดับเพลิง หีบ
ประตูนํ้า ประตูนํ้าดับเพลิง และฝาทอระบายนํ้า สามารถปองกันอุปกรณ
ประปาเสียหาย 
     ดําเนินการ 1 เดือน  ลงทุน 1,000 บาท 

 

17. เคร่ืองบอกระดับน้ําดิบดิจิตอล 
เสนอโดย  นายอัมรินทร ตุรงคสมบูรณ  นายชันษา จันตา กปภ.เทิง 
กปภ.ข.9  
  - คิดคนเครื่องบอกระดับนํ้าดิบดิจิตอล โดยมีเซนเซอรวัดระดับนํ้า และ
ตัวเครื่องแสดงผลความสูงระดับนํ้าเปนดิจิตอล สามารถตั้งเตือนระดับนํ้า
สูง/ต่ําไดตามตองการ สามารถประยุกตใชไดในแหลงนํ้า ถังนํ้าใสและหอ
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) เพ่ือลดความ
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  
    - มีแนวคิดจัดระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดนํ้าและขอมูลผูใชนํ้า 
เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการคนหาขอมูลมาตรวัดนํ้า ผูใชนํ้า ติดตาม
การใชนํ้า ติดตามหน้ีคานํ้าคางชําระ แบบรวมศูนย ผานทางเว็บบราวเซอร   
     ดําเนินการ 4 เดือน ไมมีคาใชจาย 

 

26. เครนน็อกดาวนเอนกประสงคสําหรับใชในงานผลิต  
เสนอโดย นายมนตรี สุวรรณอินทร หัวหนางานผลิต  
กปภ. กันตัง กปภ.ข.5  
 - คิดคนเครนน็อกดาวนเอนกประสงค สําหรับยกไดโวขนาด 4 น้ิว ท่ีใชใน
การลางถังตกตะกอน และยังสามารถถอดแยกไปเคลื่อนยาย ปมนํ้า 
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
ขอมูลท่ีหลากหลายในรูปแบบตางๆเชนวันท่ี อานมาตรยอนหลังหรือการ
ชําระเงินยอนหลังในเวปไซต กปภ.ข.3  

      ดําเนินการ 6 เดือน ไมมีคาใชจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 28 / 90



3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 6 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 120,000 บาท ดังนี้ 

  

7. ระบบควบคุมเคร่ืองสูบน้ําอัตโนมัติดวยระบบ SCADA  
เสนอโดย นายทรงพล  พนาลิกุล หนง.เทคโนโลยีควบคุมการผลิต  
กรค.กปภ.ข.7    
   - ระบบควบคุมเดิมแบบรีเลย ไมสามารถเก็บขอมูลและแสดงผล จึงมี
แนวคิดนําระบบ PLC ควบคูกับ SCADA มาทดแทน เพ่ือควบคุมระบบ
ผลิต-จายนํ้าไดดียิ่งข้ึน 
    ดําเนินการ 3 เดือน   ลงทุน 30,000 บาท 

 

12. ประปาด่ืมไดมือถือ 
เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตยพล นายผะเด็ด ออนสี  กทส.กรค.กปภ.ข.7 
  - คิดคนอุปกรณ กรองนํ้าเพ่ือแจกจายใหกับผูประสบอุทกภัย ใหสามารถ
ใชงานผลิตนํ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือนได โดยวัสดุท่ีหา
ไดท่ัวไป ท้ังถังพลาสติก สารกรองคารบอน เรซิ่น เซรามิกและคลอรีน        
     ดําเนินการ 12 เดือน  ลงทุน 650 บาท 

 

13. เคร่ืองฟงเสียงทอร่ัว(Sound Rod) 
เสนอโดย  นายถาวร  พิทักษากร ผจก.กปภ.พะเยา กปภ.ข.9                          
- คิดคนเครื่องฟงเสียงทอรั่ว เพ่ือใชฟงเสียงนํ้าสูญเสียโดยดัดแปลงจาก
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
และเรียกดูไดทุกท่ีผานทางเว็บไซต 
     ดําเนินการ 8 เดือน ไมมีคาใชจาย 

 

31. การพัฒนา Data Logger PR100 ใหถายโอนขอมูลแบบไรสาย    

เสนอโดย วาท่ีร.ต.วรวิทย เตจาคํา กปภ.พัทยา กปภ.ข.1 

     - จะสรางระบบถายโอนขอมูลจาก data logger ท่ีบันทึกขอมูล
แรงดันนํ้า สงสัญญาณขอมูลแบบไรสายเพ่ือท่ีลดเวลา และอํานวยความ
สะดวกในการถายโอนขอมูล 

    ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 8,000 บาท 

 

34. อุปกรณหาทอแตกร่ัวในทอระบายน้ํา                                          
เสนอโดย   กรจ.กปภ.ข.3                                                                   
- สรางเครื่องสองหาทอประปารั่วในทอระบายนํ้า ลดปญหาท่ีเกิดจากการ
เปดทอระบายนํ้ายาก 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 ลดข้ันตอนและอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน เริ่มใชงาน 1 พ.ย.55                                                               
- ระบบจองรถยนตสวนกลางผานเว็บไซด ลดข้ันตอนและอํานวยความ
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 แจงเตือนนํ้าแหง ถังพักนํ้าใส หรือหอถังสูง 
ตรวจจับไฟฟา ตกไฟฟาดับ แจงเตือนดวยเสียงและเขาโทรศัพท 

   ดําเนินการ  12 เดือน   ลงทุน 10,000 บาท 

 

4. ลูกลอย พอเพียง 
เสนอโดย นายนคร ปกา ชางไฟฟา3 นายพิษณุวัชร โสภา เจาหนาท่ีชาง
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 เพ่ือให
ผูใชสามารถใชงานไดอยางสะดวกโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ
เพ่ิมเติม           

  ดําเนินการ 12 เดือน  ไมมีคาใชจาย 

 

6. ระบบรับชําระคาน้ําออนไลน 
เสนอโดย  กทส.กปภ.ข.2  
  - ระบบรับชําระคานํ้าออนไลน นํารับชําระคานํ้าประปาของ ป.สาขา
รังสิต ปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี โดยไดใชระบบ Virtual Private 
Network เขามาชวยสรางเครือขายเสมือนระหวาง 4 สาขา   
   ดําเนินการ 12 เดือน  ไมมีคาใชจาย 
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8. เคร่ืองควบคุมการสั่งงานเคร่ืองสูบน้ําและดูสถานะผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต    
เสนอโดย  นายอําพล กะสุข วาท่ี รต.ชุติพนธ รังรองธานินทร           
งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต กรค.กปภ.ข.9  
 - คิดคนเครื่องควบคุมการสั่งงานเครื่องสูบนํ้าระยะไกลระหวางสถานีและ
ดูสถานะผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ิมประสิทธิภาพในการสั่งจายนํ้า 
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 
เพ่ือออกหนังสือแจงเตือนผูใชนํ้าท่ีคางชําระ และจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของ           
  ดําเนินการ 12 เดือน  ไมมีคาใชจาย 

 

11. เคร่ืองแจงเตือนระบบน้ําดิบดวยโทรศัพท 
เสนอโดย นายธนานันป  เอ่ียมบุญเสริฐ นายชัยณรงค  สุโพธ์ินอก      
นายอภิเดช  ขวัญตา  กปภ.ชุมแพ กปภ.ข.6  
  - คิดคนชุดวัดระดับนํ้าจาก Float Switch และ ระบบสงสัญญาน
โทรศัพท เพ่ือแจงเตือนระดับนํ้าตามท่ีกําหนด          
      ดําเนินการ 5 เดือน  ลงทุน 12,860 บาท 

 

15. ตูใสเคร่ืองบันทึกแรงดันน้ํา 
เสนอโดย  นายถาวร  พิทักษากร ผจก.กปภ.พะเยา กปภ.ข.9  
   - คิดคนตูใสเครื่องบันทึกแรงดันนํ้าซึ่งมีราคาแพง เปนกลองเหล็ก
สามารถลอกกุญแจได สามารถปองกันการเสียหายและโจรกรรม สามารถ
เคลื่อนยายได           
    ดําเนินการ 2 เดือน  ลงทุน 1,000 บาท 

 

16. การใช Time Switch จําลองสัญญานสวิทชลูกลอยตํ่าเพ่ือจัดการ
สูบน้ําใหเหมาะสมกับเวลา TOU  
เสนอโดย นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ นายสิทธิชัย  เรือนปงวัง       
กปภ.ลําปาง กปภ.ข.9  
  - คิดคนการจัดการการเดินเครื่องสูบนํ้าใหเหมาะสมกับการจายนํ้าใน
ตามเวลา TOU โดยใชสวิทชตั้งเวลาจําลองสัญญานระดับนํ้าต่ําเพ่ือให
เครื่องสูบนํ้าทํางาน 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
ทุกท่ีโดยผานทางเว็บไซต 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. และผูใชนํ้า 

  ดําเนินการ 3 เดือน ไมมีคาใชจาย 

 

35.ระบบจองรถราชการการประปาสวนภูมิภาค เขต10                         
เสนอโดย  นายนัฎฐดนัย หวงศรี กทส.กปภ.ข.10                                       
- จองรถยนตราชการในรูปแบบของ  Web Application เพ่ือใหผูใช
สามารถใชงานไดอยางสะดวก มีรายงานการซอมบํารุง/ตอภาษีรถ 

  ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย 

 

36การประยุกตใชขอมูลคาระดับความสูง (GPS) เพ่ือสนับสนุนการลด
นํ้าสูญเสีย  

เสนอโดย  งานแผนท่ีแนวทอ (GIS)  กรจ.กปภ.ข.5  

   - ไดนําคาระดับความสูง-ต่ํา ของแนวทอประปา โดยใชขอมูลจากGPS
ความละเอียดสูง มาใชแกไขปญหา  การใชคาระดับความสูงจาก Google 
Map ชวยลดระยะเวลาและลดตนทุน และแกไขปญหาของการจายนํ้า        

        ดําเนินการ 12 เดือน ไมมีคาใชจาย 
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 รางวัลนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมดีเดนป 2556    

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail   

รางวัลเหรียญเงิน 8 ผลงานๆ ละ 40,000 บาท รวม 320,000 บาท 

2 โปรแกรมประยุกต GIS_SMS กรจ.กปภ.ข.9 
กรจ.กปภ.ข.9 
ป.เชียงราย 

นายธนพล อัตถวิบูลยกุล 
นางสาวนันทพัทธ ทิตยประวรรณ 
นางสาวคนึงนิจ  สัตยดิษฐ 

หนง.แผนท่ีแนวทอ   
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5 

0-5335-2012 ตอ 5103 
tanapona@pwa.co.th 

 
10 ชุดทดสอบคุณภาพน้ําดานแบคทีเรียอยาง

งาย 
 

งานเคมีและจุลชีวะ 
กคน.ฝทน. 

 

นางสาวชลนิชา  ทองขลิบ 
นางสาวรัตนาภรณ  ถาวรยุติธรรม 
นางสาวเพชรัตน  รัตนพงศผาสุข 
นายใจเพชร  อินทรสีเมือง 

นักวิทยาศาสตร7รก.หนง.8งคจ. 
นักวิทยาศาสตร 5 
นักวิทยาศาสตร 5 
นักวิทยาศาสตร 4 

087-5081912 
cholnichat@pwa.co.th 

 
 

14 เครื่องมือเปด-ปด ฝาดับเพลิงและเปดฝาหีบ
ประตูน้ํา 

กปภ.พะเยา 
กปภ.ข.9 

นายถาวร  พิทักษากร ผูจัดการ กปภ.สาขาพะเยา 089-6363553 
Thaworn1414@hotmail.com 

17 เครื่องบอกระดับน้ําดิบดิจิตอล 
 

กปภ.เทิง 
กปภ.ข.9 

นายอัมรินทร ตุรงคสมบูรณ   
นายชันษา จันตา 

ชางเครื่องกล 4 
ชางไฟฟา 4 

053-795666 
Somjates@pwa.co.th 

21 ชุดทดแทนการสตารทมอเตอรจากสตาร-
เดลตา เปนชุดสตารทดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร(Plug&Play)  

กรค. 
กปภ.ข.10 

นายสันติ  เตี้ยมชุมพล 
นายประสทิธ  สายกนก 
นายทศพร  เต็มสวัสดิ ์

วิศวกร 7 
วิศวกร 5 
วิศวกร 4 

0-5625-5814-5 ตอ 305 
prasitsa@pwa.co.th  

 
24 
 

ระบบสนับสนุนการจัดการมาตรวัดน้ําและ
ขอมูลผูใชน้ํา 

กทส. 
กปภ.ข.5 

นายมูหามัดอําพันดี เปาะซา       
นางสาววีรนุช สุขมี             
นางสาวยุพเรศ บุญดิเรก 

หนง.คอมพิวเตอรและเครือขาย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6   
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 

074-440-441 
muhamadampandeep@ 

pwa.co.th 
26 เครนน็อกดาวนเอนกประสงคสําหรับใชใน

งานผลิต  
กปภ.กันตัง  
กปภ.ข.5 

นายมนตรี สวุรรณอินทร  
 

หัวหนางานผลิต 075-251077  
 

32 ระบบบริการขอมูล Billing บนเวปไซต 
กปภ.ข.3  

ทีมงาน กทส. 
กปภ.ข.3 

นางสาวชุติมา พนมชัยสวาง 
นายถวิลศักดิ์  แกวมณีชัย 
นายสุรชัย  เหลากรุงเกา 
นายธัญญะ  ไชยณรงค 

หนง.ประมวลขอมูล 
หนง.คอมพิวเตอรและเครือขาย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 

084-9738880 
554205@pwa.co.th 
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รางวัลนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมดีเดนป 2556 (ตอ)   

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail  

รางวัลเหรียญทองแดง 6 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 140,000 บาท 

7 ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติดวย
ระบบ SCADA 

กรค.กปภ.ข.7 
 

 นายทรงพล  พนาลิกุล หัวหนางาน 8 งานเทคโนโลยี
ควบคุมการผลิต 

089 772 2135 
songpholpa@pwa.co.th  

12 ประปาดื่มไดมือถือ กทส.กรค. 
กปภ.ข.7 

นายดุสิต ดวงมาตยพล     
นายผะเด็ด ออนส ี   

หนง.บริการคอมพิวเตอรฯ 
นักวิทยาศาสตร 4 

085-743-9504 
dusitd@pwa.co.th 

13 เครื่องฟงเสียงทอรั่ว(Sound Rod) 
 

กปภ.พะเยา 
กปภ.ข.9 

นายถาวร  พิทักษากร ผูจัดการ กปภ.สาขาพะเยา 089-6363553 
Thaworn1414@hotmail.com 

18 ระบบบริหารสินทรัพยถาวรและวัสดุถาวร  กทส. 
กปภ.ข.4 

นางสาวจิตราภรณ ปาลี   วิศวกร 5 งานบริการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

082-8886940 
jitrapornp@pwa.co.th 

31 การพัฒนา Data Logger PR100 ใหถาย
โอนขอมูลแบบไรสาย   

กปภ.พัทยา  
กปภ.ข.1 

วาท่ีร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา3 083-2047220 
daymodify@gmail.com 

34 อุปกรณหาทอแตกรั่วในทอระบายน้ํา  ทีมงานกรจ. 
กปภ.ข.3 

นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ 
นายปกรณ  บัวทอง 

นายชางเครื่องกล 5 
หัวหนางานแผนท่ีแนวทอ 

081-0065647 
SUKCHAIH@pwa.co.th 

รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท 
1 ระบบจองหองประชุมและระบบแสดงความ

จํานงขอใชรถจากสวนกลาง 
กคค.สทส. 

 
นายรัฐศักดิ์ ศรีสุจริต  นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 

งานศูนยคอมพิวเตอร 
02-551-8739 
085-999-4188 

rutthasaks@pwa.co.th 
3 ผช.งานผลิต 

 
กปภ.สาขา 

มหาชนะชัยกปภ.ข.8 
นายสุนันท     ชัยมงคล ชางไฟฟา 3 090 363 8754 

thesunan@windowslive.com 

4 ลูกลอย พอเพียง 
 

กปภ.สาขาเขมราฐ 
กปภ.ข.8 

นายนคร ปกา  
นายพิษณุวัชร โสภา 

ชางไฟฟา3 
เจาหนาท่ีชางไฟฟา 

085-0862957 
nakornp@pwa.co.th 

5 ระบบจองรถยนตราชการ ออนไลน 
 

กทส.กปภ.ข.2 นายนิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล 
  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 084-1160819 
nipatp@pwa.co.th 

6 ระบบรับชําระคาน้ําออนไลนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานี 

กทส.กปภ.ข.2 
 

นายทกลา ชินเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 086-7965412 
taklac@pwa.co.th 

หน้า 34 / 90

mailto:55205@pwa.co.th


รางวัลนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมดีเดนป 2556(ตอ)  

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail  

รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 150,000 บาท (ตอ) 

8 เครื่องควบคุมการส่ังงานเครื่องสูบน้ําและดู
สถานะผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

กรค.กปภ.ข.9 
 

นายสมควร  ทาปน 
นายอําพล กะสุข 
วาท่ี ร.ต.ชุติพนธ รังรองธานินทร 

หนง.เทคโนโลยีควบคุมการผลิต 
วิศวกร 5  
ชางไฟฟา 4 

053-352012-17 ตอ2202 
ampolk@pwa.co.th 

  
9  โปรแกรมเรงรัดติดตามหนี้ กปภ.

155/2554 
 

กปภ.สาขาธัญบุรี 
กปภ.ข.2 

นางสาวชลภัท  จําเริญกิตติ พนักงานคอมพิวเตอร 6 02-577-2505 ตอ12,15 
093-670 3127 

chonlapatjum@gmail.com 

11  เครื่องแจงเตือนระบบน้ําดิบดวยโทรศัพท 
 

กปภ.ชุมแพ 
กปภ.ข.6 

นายธนานันป  เอ่ียมบุญเสริฐ  
นายชัยณรงค  สุโพธิ์นอก     
นายอภิเดช  ขวัญตา 

หัวหนางาน 8 งานผลิต 
ชางไฟฟา 4 
ชางไฟฟา 4 

0-4331 – 1121 
Chainarongs@pwa.co.th 

 
15 ตูใสเครื่องบันทึกแรงดันน้ํา 

 
กปภ.พะเยา 
กปภ.ข.9 

นายถาวร  พิทักษากร ผูจัดการ กปภ.สาขาพะเยา 089-6363553 
Thaworn1414@hotmail.com 

16 การใช Time Switch จําลองสัญญานสวิทชลูก
ลอยตํ่าเพ่ือจัดการสูบน้ําใหเหมาะสมกับเวลาTOU 

กปภ.ลําปาง 
กปภ.ข.9 

นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ     
นายสิทธิชัย  เรือนปงวัง      

วิศวกรไฟฟา 5 งานผลิต 
ชางไฟฟา 4                                                           

054-217157 
Somjates@pwa.co.th 

19 ระบบรายงานผลการดําเนินงาน- 
  

กทส. 
กปภ.ข.4 

นางสาวปญชลี สิทธิโชค   
นางสาวนิภาพร กรายแกว 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 

082-4194466 
panchalees@pwa.co.th 

25 ระบบติดตามและวิเคราะหผลการ
ดําเนินการประจําเดือน 

กทส. 
กปภ.ข.5 

นางสาวรัชฎาภรณ  แสงแกว 
นางสาวศรัณยา  ศุกลรัตน 

หนง.ประมวลขอมูล 
เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบงาน 

074-440-441 
ratchadaporns@pwa.co.th 

33 ระบบตรวจสอบการสงขอมูลธนาคารรวม
ศูนยอัตโนมัติ  

กทส. 
กปภ.ข.3 

นายสุรชัย  เหลากรุงเกา                                                        นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
 

087-6701312 
surachaila@pwa.co.th 

35 ระบบจองรถราชการการประปาสวนภูมิภาค 
เขต10 

กทส.กปภ.ข.10 นายณัฏฐดนัย หวงศรี 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 087-7316690 
natdanaih@pwa.co.th 

36 การประยุกตใชขอมูลคาระดับความสูง 
(GPS) เพ่ือสนับสนุนการลดน้ําสูญเสีย 

กรจ. 
กปภ.ข.5 

นายทินวัฒน หลีกัง 
นางวรรัตน หม่ืนอรุณ 
นายภานุกร ศรุติชาต ิ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 

074-311245   
thinnawath@pwa.co.th 
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นปี 2557 

 

1. รางวลัเหรียญทอง รางวลัละ 60,000 บาท (ไมมี่ผลงานท่ีได้รับรางวลั) 

2. รางวลัเหรียญเงิน จํานวน 5 ผลงาน รางวลัละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท 

ผลงานท่ี 16 เคร่ืองวดัความขุน่ของนํา้ด้วยหลกัการกระเจิงแสง กปภ.พทัยา กปภ.ข.1 

ผลงานท่ี 21 โครงการจดัทําทอ่ผสมเร็วชนิดพิเศษ (Special Static Mixer) กปภ.ข.6 

ผลงานท่ี 23 อปุกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรไฟฟ้าจากสตัว์ในระบบผลตินํา้ประปา กปภ.ข.6 

ผลงานท่ี 36 เคร่ืองทดสอบ Pilot Control PRV กปภ.ข.3 

ผลงานท่ี 39 อปุกรณ์ตรวจจบัแจ้งเตือนแพสบูนํา้แรงตํา่เอียง (เปาบุ้นจิน้) กปภ.ยโสธร กปภ.ข.8 

3. รางวลัเหรียญทองแดง จํานวน 10 ผลงาน รางวลัละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท 

ผลงานท่ี 2 ยอยโซ ่(Chain Coupling) ทําจากสเตอร์รถจกัรยานยนต์ กปภ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4 

ผลงานท่ี 4 เคร่ืองฟังเสยีงทอ่ร่ัวแบบมีภาคขยายเสยีง รุ่นประหยดั กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 8 PWA Mobile Application กปภ.ข.1 

ผลงานท่ี 20 เคร่ืองวดัอณุหภมูิและความสัน่สะเทือนของเคร่ืองจกัรกลด้วยระบบ Zigbee กปภ.ข.6 

ผลงานท่ี 27 โปรแกรมสาํรวจความเสีย่ง สทส. 

ผลงานท่ี 29 โปรแกรมจดัควิ (PWA Queve) กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 30 กล้องสอ่งบอ่บาดาล (TV Borehole) กปภ.ข.7 

ผลงานท่ี 32 หุน่ยนต์สาํรวจนํา้สญูเสยี ในทอ่ระบายนํา้ กปภ.สาขานครสวรรค์ กปภ.ข.10 

ผลงานท่ี 37 PWA Smart Phone กปภ.ข.3 

ผลงานท่ี 42 อปุกรณ์เทสารเคมีสาํหรับเคร่ือง Jar test กคน. 

4. รางวลัชมเชย จํานวน 7 ผลงาน รางวลัละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท 

ผลงานท่ี 1 เคร่ืองแจ้งเตือนนํา้ไมข่ึน้โรงกรอง กปภ.สาขาชมุแพ กปภ.ข.6 

ผลงานท่ี 9 ระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกนัสาํหรับ อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ อปุกรณ์ DMA และอปุกรณ์ SCADA (PM) กปภ.ข.5  

ผลงานท่ี 13 เคร่ืองแจ้งเตือนความขุน่หอรับนํา้ดิบเปลีย่นแปลงฉบัพลนั กปภ.พทัยา กปภ.ข.1 

ผลงานท่ี 26 โปรแกรมรับชําระคา่นํา้ตา่งสาขา สทส. 

ผลงานท่ี 31 ระบบรายงานข้อมลูมาตรวดันํา้ (Meter Report System) กปภ.ข.2 

ผลงานท่ี 41 การนําตะกอนดินท่ีเหลอืทิง้จากระบบผลตินํา้ประปาไปใช้ประโยชน์ กปภ.พะเยา กปภ.ข.9 

ผลงานท่ี 43 ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง(M7) กปภ.ข.9 

รวมทัง้สิน้ จาํนวน 22 รางวัล เงนิรางวัลรวม 470,000 บาท 
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ผลงานท่ีไดรับรางวัลนวัตกรรม ป 2557 

1. รางวัลเหรียญทอง  รางวัลละ 60,000 บาท ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล

2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้

16. เครื่องวัดความขุนของน้ําดวยหลักการกระเจิงแสง
(ไดรับทุนนวัตกรรม2557)  

เสนอโดย วาท่ี ร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา 3, นายพงศ
พันธ  จันทพล   กปภ.ข.1 

- สรางเครื่องวัดความขุนแบบ Portable โดยใชหลักการ
กระเจิงแสง ประมวลผลดวยไมโครคอนโทรเลอร เพ่ือใหได
เครื่องมือท่ีราคาถูกลง 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 แบบพิเศษข้ึนมา ซ่ึงสามารถถอด
ลางไดงาย ชวยลดระยะเวลาและอํานวยความสะดวกใน
การถอดลาง Static Mixer เพ่ือประหยัดคาไฟและรักษา
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 

- สรางอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจรจากสัตวท่ีเดินบนสาย
ไฟฟาแรงสูง โดยใชทอ PVC ผาตามยาว สวมหุมสาย
ไฟฟาแรงสูงไวตรงจุดเปลี่ยนแนว เม่ือกระรอกเดินมาท่ีทอ 
PVC จะหมุนลง ทําใหกระรอกตกลงพ้ืนดิน และลดการ
เกิดการลัดวงจรของสายไฟฟาได         
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 200 บาท 
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36. เครื่องทดสอบ Pilot Control PRV  

เสนอโดย นายปกรณ  บัวทอง หนง.8 งานแผนท่ีแนวทอ
(GIS) ,นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ    กปภ.ข.3 

- เปนเครื่องจําลองการทํางานของ PRV ใชในการทดลอง
การทํางานของ Pilot PRV หลังการลางทําความสะอาด 
ชวยทําใหทราบวา PRV จะใชงานไดตามเดิม ใชวัสดุ
อุปกรณท่ีหาไดงายราคาไมแพง                      
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 

 

39.อุปกรณตรวจจับแจงเตือนแพสูบน้ําแรงต่ําเอียง 
(เปาบุนจิ้น) 

 เสนอโดย นายสุนันท  ชัยมงคล ชางไฟฟา 4 งานผลิต  
กปภ.ข.8 

- นําทอ PVC ท่ีภายในพันดวยขดลวดทองแดง เชื่อมข้ัว
ออกมาดานนอก และมีโลหะดิ่งอยูภายใน เม่ือแพเอียง 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 

รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท (ตอ) 
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 04.เครื่องฟงเสียงทอรั่วแบบมีภาคขยายเสียง รุน
ประหยัด 
เสนอโดย นายกฤษณะ สุรินทร ชางเครื่องกล 4 
กรจ.กปภ.ข.9 
- พัฒนามาจาก Sound Rod แบบธรรมดา  โดยเพ่ิม
ภาคขยายเสียง ทําใหงายตอการตรวจฟงเสียงทอรั่ว 
สามารถทําข้ึนไดเองในราคาประหยัด 
ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 970 บาท 

 08.PWA Mobile Application  

เสนอโดย  นายชาตรี ขาวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร,  
นายกิตติพงศ เสนา,นายสุภาษิต วิริยภาพ กทส.กปภ.ข.1 

- สราง application ท่ีทําให ลูกคาสามารถตรวจสอบการ
แจงหนี้คาน้ําได ขาวประชาสัมพันธ  แจงทอแตกทอรั่ว 
และอ่ืนๆ 
ดําเนนิการ 3 เดือน ลงทุน - บาท 

 20.เครื่องวัดอุณหภูมิและความส่ันสะเทือนของ
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.โปรแกรมแบบสํารวจความเส่ียง 

เสนอโดย น.ส.ธิติมา สาลา นกัวิชาการคอมพิวเตอร 5 
สทส. 
   - พัฒนาโปรแกรมแบบสํารวจความเสี่ยง เพ่ือให
หนวยงานสามารถกรอกขอมูลความเสี่ยงไดอยางถูกตอง
และครบถวนสมบูรณ และเพ่ือชวยใหเจาหนาท่ีฝายบริหาร
ความเสี่ยงสามารถทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน  
อีกท้ังยังมีฐานขอมูลท่ีสามารถเขามาดูขอมูลไดอีกดวย                                                 
ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 0 บาท 

  

รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี ้(ตอ) 

 

หน้า 39 / 90



29. โปรแกรมจัดคิว (PWA Queve) 
เสนอโดย นายธนพล อัตถวิบูลยกุล หนง.แผนท่ีแนวทอ  
กรจ. กปภ.ข.9 
- สรางโปรแกรมเพ่ือจัดคิวการเขารับบริการ สําหรับใช
ติดตั้งใน กปภ.สาขา เพ่ือเปนการรองรับผูใชน้ําท่ีจะเขามา
ใชบริการชําระเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน 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 เพ่ือ
ลดตนทุนการจัดซ้ือ โดยสามารถถายภาพในบอบาดาลลึก
สูงสุด 100 เมตร และบันทึกลงคอมพิวเตอรเพ่ือใช
วิเคราะหสภาพของบอบาดาล                     
ดําเนินการ 3 เดือน 10 วัน ลงทุน 7,500 บาท 

 

32. หุนยนตสํารวจน้ําสูญเสียในทอระบายน้ํา  

เสนอโดย  นายสุกิจ  สงวนทรัพย หนง.8 งานผลิต , นาย
นฤชา ชาตะวราหะ  กปภ.ข.10   
- ออกแบบและสรางหุนยนตซ่ึงสามารถเดินในทอระบาย
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 รวมท้ังการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ สงตรงถึงผูใชน้ํา
บน Smart Phone 
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 6,852 บาท 

รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี ้(ตอ) 
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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
ความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดจากการเทสารเคมีไมพรอมกัน
ได  ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 145 บาท 

 

4. รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท ดังนี้ 
 01. เครื่องแจงเตือนน้ําไมข้ึนโรงกรอง  

เสนอโดย นายธนานันป เอ่ียมบุญเสริฐ หนง.8 งานผลิต, 
นายชัยณรงค สุโพธิ์นอก ชางไฟฟา 4 กปภ.ข.6 
- ดัดแปลงลูกลอยแท็งกน้ํามาเปน Float switch ท่ีสามารถ
ทํางานไดกรณีระดับน้ําเปลี่ยนแปลงนอย จากถัง
ตกตะกอน แลวแจงเตือนดวยสัญญาณเสียงและไฟ เม่ือ
น้ําข้ึนโรงกรองนอยกวาปกติ เพ่ือใหพนักงานสามารถ
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 

รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี ้(ตอ) 
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13.เครื่องแจงเตือนความขุนหอรับน้ําดิบเปล่ียนแปลง
ฉับพลัน 

เสนอโดย วาท่ี ร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา 3 กปภ.ข.
1 

- ใชวงจรวัดความขุนของน้ําในหอวัดน้ําดิบ และสง
สัญญาณไปไมโครคอนโทรลเลอร เพ่ือประมวลผล
เปรียบเทียบกับคาท่ีตั้งไว โดยสามารถปรับเปลี่ยนคาได 
โดยการหมุนปรับคาท่ีปุมหนาเครื่องได 
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 6,000 บาท 

 

26. โปรแกรมรับชําระคาน้ําตางสาขา  

เสนอโดย นายวชิรวิทย อาภาผอง   สทส. 
- พัฒนาโปรแกรมสําหรับ กปภ.สาขา ท่ีใชระบบ Billing 

เดิมและยังไมไดติดตั้งระบบสารสนเทศดานผูใชน้ํา (CIS) 

เพ่ือใชในการอานขอมูลใบแจงหนี้ผาน Barcode และ
สามารถบันทึกขอมูลลงไปในฐานขอมูล online เพ่ือให
สามารถรับชําระคาน้ําตางสาขาหรือจายคาน้ําแทนกันได 
ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 

31. ระบบรายงานขอมูลมาตรวัดน้ํา  (Meter Report 
System) 

เสนอโดย  งานบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย,นางสิริ
นันทน ชินคชบาล ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 

- สรางระบบรายงานขอมูลมาตรวัดน้ําในรูปแบบ 
Windows Applicationเพ่ือใหผูใชสามารถเรียกดูขอมูล
มาตรวัดน้ําโดยสามารถกําหนดเง่ือนไขไดตามตองการ
และสามารถสงออกขอมูลเปนไฟล Excel เพ่ือนําไป
ดําเนินการตอได 
ดําเนินการ  4 เดือน ลงทุน 0 บาท 

รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท ดังนี ้(ตอ) 
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41. การนําตะกอนดินท่ีเหลือท้ิงจากระบบผลิต
น้ําประปาไปใชประโยชน  

เสนอโดย นายอนุชา ศิริบวรเดช ผจก.ป.พะเยา และ
คณะทํางาน  กปภ.ข.9 

- ผลิตผลจากตะกอนดินท่ีท้ิงในระบบผลิตน้ําประปามาทํา
เปนเครื่องปนดินเผา และเพ่ิมทางเลือกใหกับ
ผูประกอบการเครื่องปนดินเผา เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการ
ผสมทําใหลดตนทุนรวมตอปในการผลิตไดถึง 39.84% 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 1,000 บาท 

 

43 ระบบติดตามความกาวหนางานกอสราง(M7)    

เสนอโดย  กทส.กปภ.ข.9 

เปน โปรแกรมท่ีทํางานผานเว็บบราวเซอร ชวยในการ
ติดตามความกาวหนางานกอสราง และติดตาม

กระบวนการทํางานของแตล่ะโครงการ เพ่ือแก้ปัญหาได้

ทนัทว่งที 
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน -  บาท 

รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวม 70,000 บาท ดังนี ้(ตอ) 
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ผูเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดน ป 2557 

 
ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

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

16 เครื่องวัดความขุนของนํ้าดวยหลักการกระเจิงแสง กปภ.ข.1 ป.พัทยา (พ.) วาท่ี ร.ต.วรวิทย  เตจาคํา 
นายพงศพันธ  จันทพล 

ชางไฟฟา 3 038222462 
0832047220 
0833718420 

worrawitt@pwa.co.th 
ajdaycm@gmail.com 

21 โครงการจดัทําทอผสมเร็วชนิดพิเศษ (Spacial 
Static Mixer) 

กรค. กปภ.ข.6 นายอุทัย พุมบัว ชางเครื่องกล 4 043235163 ตอ 76 
0897693920 

fax 043235162 
uthaiph@pwa.co.th 

23 อุปกรณปองกันการลัดวงจรไฟฟาจากสัตวใน
ระบบผลิตน้ําประปา 

กรค. กปภ.ข.6 นายสมชาย เกียรติปกรณ 
นายญาณะวัฒน  ปนทอง   
นายสุเทพ  นิยมพงษ  
นายยุทธภูมิ  รามศิริ  

หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลติ 
วิศวกร 5 
วิศวกร 4 
ชางไฟฟา 4 

043237358 ตอ 74-75 
0833271919 
0860258976 

Fax 043235162 
Somchaik@pwa.co.th 

Yannawatp@pwa.co.th 
Suthepn@pwa.co.th 

Yuttapumr@pwa.co.th 
36 เคร่ืองทดสอบ Pilot Control PRV กรจ.กปภ.ข.3 นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ 

นายปกรณ  บัวทอง   
นายชางเครื่องกล 6 
หนง.8 งานแผนท่ีแนวทอ(GIS) 

 

39 อุปกรณตรวจจับแจงเตือนแพสูบน้ําแรงตํ่าเอียง 
(เปาบุนจิน้) 

กปภ.ข.8 ป. 
ยโสธร 

นายสุนันท  ชัยมงคล ชางไฟฟา 4 งานผลิต  
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ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

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

2 ยอยโซ (Chain Coupling) ทําจากสเตอร
รถจักรยานยนต 

กปภ.ข.4 ป.
นครศรีธรรมราช 

นายเทพฤทธ์ิ  ขนาบแกว 
นายรวินท  วัฒนสิทธ์ิ 

หนง. 7 รักษาการ หนง.8 งานผลติ 
ชางเครื่องกล 4 

 

4 เครื่องฟงเสียงทอรั่วแบบมภีาคขยายเสียง รุน
ประหยดั 

กรจ. 
กปภ.ข.9 

นายกฤษณะ  สรุินทร ชางเครื่องกล 4 
 

053352012 ตอ 5204 
0831562870 

Fax 053352012 ตอ 5206 
krissanas@pwa.co.th 

8 PWA Mobile Application กทส.กปภ.ข.1 นายชาตรี  ขาวงาม  
นายกิตติพงศ  เสนา 
นายสุภาษิต  วิริยภาพ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 038285731 
0880010355 

Fax 038285731 
chatreek@pwa.co.th 

kittipongse@pwa.co.th 
supasitw@pwa.co.th 

20 เครื่องวัดอุณหภูมิและความสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักรกลดวยระบบ Zigbee 

กรค.  
กปภ.ข.6 

นายสัญลักษณ  เบาด ี
นายญาณะวัฒน  ปนทอง 
นายมงคล  ศรีแสง 
นายลิขิต  ปลูกชาล ี
นายพงศพิพัฒน  สุริยะวงศ   

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

043237171 ตอ 71 
0840315391 

Fax 043235162 
sanyalakb@pwa.co.th 

27 โปรแกรมแบบสํารวจความเสีย่ง สทส. นางสาวธิติมา สาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 
 

หมายเลขโทร ตอ 8788 
0898729471 

29 โปรแกรมจัดคิว กรจ. กปภ.ข.9 นายธนพล อัตถวิบูลยกุล หนง.แผนท่ีแนวทอ 053352012  
ตอ 5103 

30 กลองสองบอบาดาล (TV BORE HOLE) กรจ. กปภ.ข.7 นายทรงพล พนาลิกุล 
นายสุเทพ ราชธา 

หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคมุผลิต 
ชางไฟฟา 6 งานบํารุงรักษา 

042323001 
Fax 042244260 

songpholpa@pwa.co.th 
sutepr@pwa.co.th 
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ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 
32 หุนยนตสํารวจนํ้าสูญเสียในทอระบายนํ้า กปภ.ข.10 

ป.นครสวรรค 
นายสุกิจ  สงวนทรัพย 
นายนฤชา ชาตะวราหะ 

หนง.8 งานผลิต 
ชางไฟฟา 6 

0867377438 

37 PWA Smart Phone กทส.กปภ.ข.3 นายวัชรชัย  ปราบณรงค นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
งานประมวลขอมูล 

 

42 อุปกรณเทสารเคมสีําหรับเครื่อง JAR TEST กคน. ฝายทรัพยากรนํ้า นางวนิดา  ไทยเจรญิ 
นายอัครินทร  ไวพจนกุล 
น.ส.พิรัฐฎา  วาทะวัชร   
นายพิสุทธ์ิ  เลิศทวีสกุล 
น.ส.กมลชนก  เปยมรวี 
นายภานุพงศ  เดชพจน 

หนง.มาตรฐานวิทยาศาสตร 
พนักงานวิทยาศาสตร 7 
นักวิทยาศาสตร 6 
นักวิทยาศาสตร 5 
นักวิทยาศาสตร 4 
นักวิทยาศาสตร 4 

025518601 
Fax 025526021 

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

1 เครื่องแจงเตือนนํ้าไมข้ึนโรงกรอง                   กปภ.ข.6 ป.ชุมแพ นายธนานันป  เอ่ียมบุญเสริฐ 
นายชัยณรงค   สโุพธ์ินอก 

หัวหนางาน 8 งานผลิต 
ชางไฟฟา 4 งานผลิต 

043311211 
Fax 043312673 

0896004023 
chainarongs@pwa.co.th 

9 ระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรบั อุปกรณ
วิทยาศาสตร DMS อุปกรณ DMA และอุปกรณ 
SCADA (PM) 

กทส.กปภ.ข.5 น.ส.ยุพเรศ บุญดเิรก   
น.ส.ศรณัยา ศุกลรตัน 
นายสมชาย บุญสง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5     
เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบงาน 
หนง.เทคโนโลยีควบคุมผลติ 

074311245 
Fax 074440440 

somchaib@pwa.co.th 
yupparesb@pwa.co.th 
saranyasu@pwa.co.th 

13 เครื่องแจงเตือนความขุนหอรับนํ้าดิบเปลีย่นแปลง
ฉับพลัน 

กปภ.ข.1 ป.พัทยา (พ.) วาท่ี ร.ต.วรวิทย  เตจาคํา ชางไฟฟา 3 
 

038222462 
0832047220 
0833718420 

worrawitt@pwa.co.th 
ajdaycm@gmail.com 

26 โปรแกรมรับชําระคานํ้าตางสาขา สทส. นายวชิรวิทย อาภาผอง นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 0864026927  
vachiravita@pwa.co.th 
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ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 
31 ระบบรายงานขอมูลมาตรวัดนํ้า (Meter Report 

System) 
กปภ.ข.2 งานบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย   

นางสิรินันทน ชินคชบาล 
 
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

036351943 
F036351945 

554105@pwa.co.th 
41 การนําตะกอนดินท่ีเหลือท้ิงจากระบบผลิต

นํ้าประปาไปใชประโยชน 
กปภ.ข.9 ป.พะเยา นายอนุชา    ศิริบวรเดช   

นายนิวัติ  บุญเรือง    
นางละไม  กองอ่ิน 
นายขจรยศ  ภักด ี
นายสุทธิโรจน   เข่ือนแกว   
คณะทํางานรวม 
นางสาวสุจติตรา  เอกภูมิ            
นางสาวภัทรภา  พันธคงช่ืน 

ผูจัดการ ป.พะเยา   
หนง.ผลิต 
หนง.อํานวยการ     
ชางไฟฟา ๔ 
ลูกจางงานธุรการฯ 
 
คณะแพทยศาสตร สาขาสาธารณสุข
ศาสตร แขนงวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยพะเยา 

054 431090 
T0813835089 
F054481090 

5511030@pwa.co.th, 
anuchas@pwa.co.th 

 

43 ระบบติดตามความกาวหนางานกอสราง(M7) กปภ.ข.9 นางสาวไวทยา  จํานงสุทธเสถียร 
นางสาวกรณี  ทิพยวิมลสรร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดเีดน ประจําป 2558 

1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล)
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท
o ผลงานท่ี 05 เครื่องวัดระดับ ปริมาตร อัตราจายสารเคมี และเวลาเหลือใชของสารเคมี กปภ.เทิง กปภ.ข.9
o ผลงานท่ี 13 ระบบติดตามผลและแจงเตือนความผิดปกติการใชงานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผานระบบ

คลาวด กทน.
o ผลงานท่ี 33 ชุดสาธิตติดตั้งวาลวควบคุมแรงดัน (PRV) กรจ. กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 38 อุปกรณลดเวลากอนฉีดลางหนาทรายหมอกรองน้ำ กปภ.มุกดาหาร กปภ.ข.8
o ผลงานท่ี 40 กระบวนการสรางแบบจําลองทางชลศาสตรโครงขายทอจายน้ําประปาโดยใชฐานขอมูล GIS

กรจ. กปภ.ข.9
3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท
o ผลงานท่ี 08 อุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานท่ี 09 การซอมทอ PB และทอ HDPE โดยใชทอและเข็มขัดรัดทอ กปภ.หลังสวน กปภ.ข.4
o ผลงานท่ี 12 Mobile Application คนหามาตรวัดน้ํา กปภ. กปภ.ข.5
o ผลงานท่ี 14 รวมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บันทึกของ กปภ. โดยสํานักตรวจสอบ กปภ. กตท.
o ผลงานท่ี 16 โครงการปุยหมักจากดินตะกอนประปา (ปุยหมัก กปภ.รักษโลก) กปภ.อุดรธานี กปภ.ข.7
o ผลงานท่ี 17 ทอผสมเร็วชนิดพิเศษ version 2 กปภ.ข.6
o ผลงานท่ี 30 อุปกรณเเจงเตือนการจายแกสคลอรีนโดยอาศัยโรตามิเตอร กปภ.เพชรบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 34 โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน้ํา กทส. กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 39 ใบมีดความรอนตัดทอ PE กปภ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4

4. รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท
o ผลงานท่ี 02 แอรวาลว Anti Airlock กปภ.บําเหน็จณรงค กปภ.ข.6
o ผลงานท่ี 03 โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ (PIMS) กทส. กปภ.ข.5
o ผลงานท่ี 04 ลิฟทยกของเอนกประสงค กปภ.หาดใหญ กปภ.ข.5
o ผลงานท่ี 07 ระบบเติมน้ําถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานท่ี 11 อุปกรณกําจัดตะกอนบนผิวน้ําเเบบ gravity ในกระบวนการผลิต กปภ.สกลนคร กปภ.ข.7
o ผลงานท่ี 15 ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ Audit (IMS) กตท.
o ผลงานท่ี 19 เครื่องวัดเเรงดันน้ําเเบบอัจฉริยะสงสัญญาณระยะไกลดวย Zigbee สําหรับระบบผลิต

น้ําประปา กปภ.ข.6
o ผลงานท่ี 22 ปาย  ELECTRONICS  แสดงผลการทํางานเครื่องจักรกลไฟฟาเเบบเหนี่ยวนําไฟฟา

กปภ.นครสวรรค กปภ.ข.10
o ผลงานท่ี 25 ชุดระบายตะกอนในเสนทออัตโนมัติ (สวนผึ้ง 58) กปภ.สวนผึ้ง กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 27 แผนวัดระดับน้ํา (Staffgage) สตาปเกจ แสดงผลดวยหลอด LED กปภ.กาญจนบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 28 เครื่องวัดความขุนอยางงาย กปภ.เลาขวัญ กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 29 สัญญาณเตือนลางกรอง กปภ.พนมทวน กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 31 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผูใชน้ําดวยระบบบารโคด กปภ.ประจวบคีรีขันธ กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 36 ระบบจัดสง SMS จากขอมูลระบบ CIS กทส. กปภ.ข.3

รวมท้ังส้ิน จํานวน 28 รางวัล เงินรางวัลรวม 520,000 บาท 

หน้า 48 / 90



 

 

ผลงานท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจาํปี 2558 
 

1. รางวัลเหรียญทอง รางวลัละ 60,000 บาท (ไมม่ีผลงานท่ีได้รับรางวลั) 

2. รางวัลเหรียญเงนิ จํานวน 5 รางวลัๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท ดงันี ้

 

05.เคร่ืองวัดระดบั ปริมาตร อตัราจ่ายสารเคมี  

 และเวลาเหลอืใช้ของสารเคมี 

เสนอโดย นายอมัรินทร์ ตรุงค์สมบรูณ์ นายชา่งเคร่ืองกล 5  

กปภ.เทิง กปภ.ข.9 

- ใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค วัดระยะเหนือถังสารเคมี เซนเซอร์วัด

อตัราการไหลติดตัง้ในเส้นท่อจ่ายสารเคมี และสง่ไปประมวลผลยงั

ไมโครคอนโทรลเลอร์ แจ้งระดับ/ปริมาตร/อัตราการจ่าย และ

ระยะเวลาเหลอืใช้ของสารเคมี 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน 3,900 บาท 

 

13.ระบบติดตามผลและเเจ้งเตือนความผิดปกติการใช้งาน

อุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่านระบบคลาวด์    

เสนอโดย นายธรรมนูญ ตรีบุบผา หนง.8 งานพฒันาเทคโนโลยี 

นํา้สญูเสยี. กทน. 

- สร้าง Web application ตรวจสอบสถานะการทํางานของอปุกรณ์โดย

รับข้อมลูจากระบบ DMA และวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือรายงานผลและเเจ้ง

เตือนความผิดปกติ ผา่น E-mail/SMS 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 

 

33.ชุดสาธิตติดตัง้วาล์วควบคุมเเรงดัน (PRV) 

เสนอโดย นายศกัดิ์ชยั หอมกระแจะ นายช่างเคร่ืองกล 6, 

นายนนัทวรรธน์ สขุมุานนท์, นายปกรณ์ บวัทอง กรจ. กปภ.ข.3 

- สร้างชุดสาธิตติดตัง้วาล์วควบคุมเเรงดัน (PRV) ต่อยอดจาก

ผลงานเดิมโดยเป็น ชุดสาธิตวิธีการติดตัง้และปรับตัง้ PRV เพ่ือใช้

ในการฝึกอบรมพนกังานและร่วมออกบธูนิทรรศการ 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลเหรียญเงนิ จํานวน 5 รางวลัๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท (ตอ่) 

 

38.อุปกรณ์ลดเวลาก่อนฉีดล้างหน้าทรายหม้อกรองนํา้  

เสนอโดย นายฐานิต อินทวงศ์ นายช่างไฟฟ้า 5 กปภ.มกุดาหาร ข.8 

- สร้างอุปกรณ์ลดเวลาก่อนฉีดล้างหน้าทรายกรองนํา้ โดยใช้เช็ค

วาล์วเป็นลิน้เปิดระบายอากาศเพ่ือเปิดนํา้เข้าหม้อกรองและปิดเพ่ือ

ไม่ให้อากาศเข้าไปในท่อเมื่อมีการระบาย นํา้ทิง้ โดยอาศยัแรงโน้ม

ถ่วงของโลกช่วยลดเวลาในการระบายนํา้ก่อนฉีดล้างหน้าทราย 

ดาํเนินการ 3 เดือน ลงทุน 1,120 บาท 

 

40.กระบวนการสร้างแบบจําลองทางชลศาสตร์โครงข่าย 

ท่อจ่ายนํา้ประปาโดยใช้ฐานข้อมูล GIS 

เสนอโดย นายธนพล อตัถวิบลูย์กลุ หวัหน้างาน 8 กรจ. กปภ.ข.9 

- สร้างแบบจําลองทางชลศาสตร์โครงข่ายท่อจ่ายนํา้ โดยใช้

ฐานข้อมูล GIS ร่วมกับโปรแกรม Epanet เพ่ือใช้ออกแบบจําลอง

โครงขา่ยทอ่จ่ายนํา้ประปา 

ดาํเนินการ 11 เดือน ลงทุน 99,000 บาท 

 

3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท ดงันี ้

 

08.อุปกรณ์วัดระดับตะกอนอย่างง่าย 

เสนอโดย นายพรรษวชัร์ กิมานนัโท หนง.8 งานผลติ,  

นายสายชล มตัิโก, นายอภิเชษฐ์  กุลบุญญา, นายวิทยา จ๋ิวแก้ว 

กปภ.บ้านฉาง กปภ.ข.1 

- ประดิษฐ์ชุดวดัระดบัตะกอนจากอุปกรณ์ท่ออะคริลิกใส และสวิง

เช็ควาล์ว เมื่อใช้จุ่มลงในถงัตกตะกอน นํา้และตะกอนจะถูกกักไว้

โดยเช็ควาล์ว สามารถตรวจสอบระดบัตะกอนในถงัตกตะกอนได้ 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 1,270 บาท 

 

09.การซ่อมท่อ PB และท่อ HDPE โดยใช้ท่อและเข็มขัดรัดท่อ 

เสนอโดย นายกมัพล ขยนัขาย หนง.8 งานบริการฯ กปภ.หลงัสวน 

กปภ.ข.4 

- ประยุกต์วิธีการซ่อมท่อ HDPE และ PB ท่ีแตกร่ัวขนาดต่างๆ 

ทดแทนรีแพร์แคล้มป์ โดยใช้ปะเก็นยาง เศษทอ่เก่า และเข็มขดัรัดทอ่ 

เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มทอ่แตกร่ัว 

ดาํเนินการ 1 เดือน 14 วัน ลงทุน 16,951 บาท 

 

12. Mobile Application ค้นหามาตรวัดนํา้ 

เสนอโดย นายสมชาย บญุส่ง หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 

กรค. กปภ.ข.5 

- สร้าง Applicationเพ่ืออ่านข้อมลูตําแหน่งมาตรวดันํา้จาก Server 

มาแสดงผลในแผนท่ี google map บน Smart phone ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เพ่ือแสดงพิกดัตําแหนง่ปัจจบุนั ทําให้ค้นหามาตรวดันํา้

ได้ง่าย 

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ่) 

 

14.รวมข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่ง บันทึกของกปภ.  

โดยสาํนักตรวจสอบ กปภ. 

เสนอโดย นายณฐัวตัร บญุพิทกัษ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กตท. 

- สร้าง Web application เพ่ือ รวบรวมข้อมลู กฎ  ระเบียบ คําสัง่ 

และบนัทึก ของ กปภ. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับพนกังานใน

การค้นหาและนําไปใช้ 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน – บาท 

 

16.โครงการปุ๋ยหมักจากดินตะกอนประปา  

(ปุ๋ยหมัก กปภ.รักษ์โลก) 

เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตย์พล หนง.บริการคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ย, นายผะเด็จ ออ่นศรี กปภ.อดุรธานี กปภ.ข.7 

- ทําปุ๋ ยหมักจากดินตะกอนประปา โดยการลดกรดดินตะกอน

ประปาด้วยยิบซัม่ ผสมกบัมลูสตัว์ และเศษวชัพืชในปริมาณต่างๆ 

ให้เป็นปุ๋ ยหมกั เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้กบัดินตะกอนประปา 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 10,420 บาท 

 

17.ท่อผสมเร็วชนิดพิเศษ version 2 

เสนอโดย นายอทุยั พุม่บวั, นายเปรมชีวิน ไตรทิพย์,  

นายธีระ แก้วแสนชยั, นายสพุจน์  วงษ์สาจนัทร์,  

นายอนรัุกษ์  ศรีสพุรรณ  กรค. และ กปภ.ชยัภมูิ กปภ.ข.6 

- พฒันาต่อยอดผลงาน  Special Static Mixer ชนิดพิเศษเดิม โดย

ให้สามารถถอดเปิดฝาครอบตามแนวยาวได้ ช่วยให้การถอดล้าง 

Static Mixer ทําได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 720 บาท 

 

30.อุปกรณ์เเจ้งเตือนการจ่ายแก๊สคลอรีน  

โดยอาศัยโรตามิเตอร์ 

เสนอโดย นายเอกพล ปัทมดิลก วิศวกร 4 งานผลติ,  

นายเชิดศกัดิ์ วาสนา กปภ.เพชรบรีุ กปภ.ข.3 

- สร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการจ่ายแก๊สคลอรีน โดยใช้ sensor 

ตรวจจบัลกูบอลภายในกระบอกโรตามิเตอร์ แล้วตอ่เข้ากบัสญัญาณ

ไซเรน เพ่ือเตือนเจ้าหน้าท่ีเมื่อแก๊สคลอรีนหมดถงั 

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน 3,400 บาท 

 

34.โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดนํา้ 

เสนอโดย นายวชัรชยั ปราบณรงค์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส. 

กปภ.ข.3 

- สร้าง Web application ประวตัิการตรวจสอบมาตรวดันํา้ สามารถ

นําเข้า เรียกดู แก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูลประวตัิเพ่ือรายงานผล ผ่าน

โทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบหรือจดัการมาตรวดันํา้ 

ดาํเนินการ 6 เดือน ลงทุน - บาท 

 

หน้า 51 / 90



  รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ่) 

 

39.ใบมีดความร้อนตัดท่อ PE 

เสนอโดย นายเทพฤทธ์ิ ขนาบแก้ว หนง.8 งานผลติ,  

นายสายณัห์  โชติพนัธ์ กปภ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4 

- สร้างใบมีดความร้อนตดัท่อ PE โดยทําใบมีดจากแผ่นสแตนเลสและ

ฝังขดลวดความร้อนไว้ภายใน ติดตัง้บนโครงเหลก็ เมื่อตดัท่อด้วยใบมีด

ความร้อนจะ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน 5,000 บาท 

 

4. รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท ดงันี ้

 

02.แอร์วาล์ว Anti Airlock   

เสนอโดย นายธานินทร์  กินนาหล้า นายช่างโยธา 7  

รก.หนง.บริการฯ กปภ.บําเหน็จณรงค์ กปภ.ข.6 

- ดดัแปลง Air Valve จาก Check Valve ช่วยระบายอากาศ ป้องกนั

การเกิด Air lock ในระบบเส้นท่อ ลดต้นทนุ Air Valve ท่ีมีราคาสงู 

ป้องกนัทอ่เมนแตก-ร่ัว เน่ืองจากมีอากาศในเส้นทอ่ 

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน 700 บาท 

 

03.โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ กปภ.ข.5 ( PIMS ) 

เสนอโดย นางสาวรัชฎาภรณ์ แสงแก้ว งานประมวลข้อมูล กทส. 

กปภ.ข.5 

- สร้าง web application สาํหรับจดัเก็บข้อมลูระบบสารสนเทศ เช่น 

ผลติ-จ่าย รายได้-รายจ่าย สามารถประมวลผลและออกรายงานได้ 

เช่ือมตอ่อปุกรณ์สือ่สารผา่น Internet  

ดาํเนินการ 18 เดือน ลงทุน - บาท 

 

04.ลิฟท์ยกของเอนกประสงค์ 

เสนอโดย นายถาวร แกล้วทนงค์ พนกังานผลตินํา้ 4   

นายวีระชยั เก้าเอีย้น วิศวกร 4 กปภ.หาดใหญ่ กปภ.ข.5 

- ประยุกต์ของเหลือใช้เป็นลิฟท์ยกเอนกประสงค์สําหรับงานยก

สารเคมี โดยใช้มอเตอร์ขับกว้านจากเคร่ืองกวาดตะกอนเก่า 

(scraper) และนําเหลก็เก่ามาเป็นโครงสร้างเพ่ือใช้ช่วยยกสารเคม ี

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน 490 บาท 

 

07.ระบบเติมนํา้ถงัสูงอัตโนมัติแบบประหยดั 

เสนอโดย นายพรรษวชัร์ กิมานนัโท หนง.8 งานผลติ,  

นายสายชล มตัิโก, นายอภิเชษฐ์  กลุบญุญา,  

นายเอกพงษ์ จลุละสภุา กปภ.บ้านฉาง กปภ.ข.1 

- ดดัแปลงระบบควบคุมป๊ัมนํา้ขึน้หอถังสงูอตัโนมตัิโดยใช้ขีดบอก

ระดบันํา้หอถงัสงู ไปแตะลมิิตสวิทช์เปิด-ปิดป๊ัมนํา้ ทดแทนสวิทช์ลกู

ลอยบนหอถงัสงูซึง่ขึน้ไปดแูลยาก 

ดาํเนินการ 9 เดือน ลงทุน 5,490 บาท 
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  รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ่) 

 

11.อุปกรณ์กาํจัดตะกอนบนผิวนํา้เเบบ gravity  

ในกระบวนการผลิตนํา้ประปา 

เสนอโดย นายประสิทธ์ิ  วงษ์น้อย นายช่างไฟฟ้า กปภ.สกลนคร 

กปภ.ข.7 

- ประดิษฐ์ชุดกําจัดตะกอนลอยบนผิวนํา้ โดยทําแท่นรับวางตรง

ปากทอ่ระบายตะกอนในถงัตกตะกอนเดิม และสวมท่อ PVC ขนาด 

100 มม. ท่ีด้านบนติดกรวยไว้เพ่ือรับตะกอนลอย โดยใช้คนช่วย

กวาดตะกอนลอยเข้าสูก่รวยช่วงเปิดวาล์วระบายตะกอน 

ดาํเนินการ 2 เดือน 25 วัน ลงทุน 800 บาท/ชุด 

 

15.ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ  

Audit Issues management System (IMS) 

เสนอโดย นายณฐัวตัร บญุพิทกัษ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กตท. 

- สร้าง Web application เพ่ือ รวบรวม ความรู้ในประเด็นการ

ตรวจสอบตา่งๆ ของ สตส.  เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการค้นหา

และการนําไปใช้ 

ดาํเนินการ 4 เดือน ลงทุน – บาท 

 

19.เคร่ืองวัดเเรงดันนํา้เเบบอัจฉริยะส่งสัญญาณระยะไกล

ด้วย Zigbee สาํหรับระบบผลิตนํา้ประปา 

เสนอโดย นายสญัญลกัษณ์ เบ้าด ีผอ.กรค., นายญาณะวฒัน์ ป่ีทอง, 

นายสเุทพ  นิยมพงษ์, นายยทุธภมูิ  รามศิริ กรค. กปภ.ข.6 

- สร้างเคร่ืองวดัเเรงดนันํา้โดยประยกุต์ผลงานนวตักรรมเคร่ืองวดัระดบั

นํา้ดิจิตอล ของกปภ.สาขาเทิง เข้ากบัการสง่สญัญาณด้วย zigbee เพ่ือ

ติดตัง้ในระบบประปา เช่น แหลง่นํา้ดิบ, ถงันํา้ใส และหอถงัสงู 

ดาํเนินการ 9 เดือน ลงทุน - บาท 

 

22.ป้าย ELECTRONICS แสดงผลการทํางานเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้าเเบบเหน่ียวนําไฟฟ้า 

เสนอโดย นายสุกิจ สงวนทรัพย์ หนง.8 งานผลิต, นายนฤชา  

ชาตะวราหะ, นายประเสริฐศกัดิ ์อินทนาศกัดิ ์กปภ.นครสวรรค์ ข.10 

- สร้างป้ายแสดงผลการทํางานของเคร่ืองสูบนํา้ไฟฟ้า โดยใช้ 

sensor ตรวจสอบการเหน่ียวนําไฟฟ้าของสายไฟฟ้ามอเตอร์แล้ว

แสดงผลการใช้งานทางป้าย LED  

ดาํเนินการ 5 เดือน ลงทุน 1,220 บาท 

 

25.ชุดระบายตะกอนในเส้นท่ออัตโนมัติ (สวนผึง้58)  

เสนอโดย นายรัตนิกร หนอ่แก้ว หนง.7 งานผลติ กปภ.สวนผึง้ ข.3 

- สร้างชุดวาล์วระบายตะกอนในเส้นท่ออัตโนมตัิ โดยใช้ Timer 

ควบคมุ Solenoid Valve เพ่ือเปิด-ปิดวาล์วระบายตะกอนซึง่ติดตัง้

ปลายหัวแกะท่อดับเพลิง โดยใช้แบตเตอร่ี 9VDC 1 ก้อน เป็น

แหลง่พลงังาน ใช้ได้นาน 3 – 4 เดือน 

ดาํเนินการ 3 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ่) 

 

27.แผ่นวัดระดับนํา้ (Staffgage) สต๊าปเกจ  

แสดงผลด้วยหลอด LED 

เสนอโดย นายนรินทร์ สนุจิรัตน์ กปภ.กาญจนบรีุ กปภ.ข.3 

- ปรับปรุงแผ่นวดัระดบันํา้ Staffgage เดิมให้แสดงผลด้วย LED 

ขึน้แถบสวา่งตามระดบันํา้โดยใช้วงจรทรานซิสเตอร์ตรวจวดัระดบั

นํา้และแสดงผลทําให้หลอด LED บนแผงแสดงผลติด 

ดาํเนินการ 5 เดือน ลงทุน 1,000 บาท 

 

28.เคร่ืองวัดความขุ่นอย่างง่าย  

เสนอโดย นายวสนัต์ พฒุเครือ ช่างไฟฟ้า กปภ.เลาขวญั กปภ.ข.3 

- สร้างเคร่ืองวดัความขุน่อยา่งง่าย โดยใช้หลกัการวดัค่าของแสงท่ี

ผ่านนํา้ เพ่ือนําไปใช้วดัค่าความขุ่นนํา้ Blow off และนํา้ดิบ ลด

คา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองมือ  

ดาํเนินการ 5 เดือน ลงทุน 350 บาท 

 

29.สัญญาณเตือนล้างกรอง 

เสนอโดย นายสชุาติ ชาครีย์รัตน์ นายช่างไฟฟ้า 5  

กปภ.พนมทวน กปภ.ข.3 

- สร้างชดุแจ้งเตอืนการล้างกรอง โดยใช้ลกูลอยตอ่กบัทอ่ PVC เมื่อ

ระดบันํา้ในถงักรองสงูถึงระดบัจะดนัท่อ PVC มากดกับสวิทช์กร่ิง 

และมีเสยีงกร่ิงดงัเพ่ือแจ้งเตือนให้ พนง.ทราบวา่ถึงเวลาล้างกรอง 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน 3,500 บาท 

 

31.โครงการจัดทาํบัตรประจาํตัวผู้ใช้นํา้ด้วยระบบบาร์โค้ด 

เสนอโดย นายสะอาด จงดี ผจก. กปภ.ประจวบคีรีขนัธ์ กปภ.ข.3 

- จัดทําบัตรประจําตัวผู้ ใ ช้นํ า้ โดยใช้ระบบบาร์โค้ด ร่วมกับ

ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม มีความแม่นยํา ช่วยลดปัญหาการทํางาน

ซํา้ซ้อน สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 7,100 บาท 

 

36.ระบบจัดส่ง SMS จากข้อมูลระบบ CIS  

เสนอโดย นายสรุชยั เหลา่กรุงเก่า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส. 

กปภ.ข.3 

- สร้างระบบส่ง SMS แจ้งเตือนผู้ ใช้นํา้ โดยฐานข้อมูลจากระบบ 

CIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหนีข้อง กปภ. และลด

คา่ใช้จ่ายในการแจ้งเตือน ข้อมลู ขา่วสาร ตา่งๆ ของ กปภ.สาขา 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน (SMS ข้อความละ 0.5 ส.ต.) 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญเงิน 5 ผลงานๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท 
05 เคร่ืองวัดระดับ ปริมาตร อัตราจายสารเคมี และ

เวลาเหลือใชของสารเคม ี
กปภ.เทิง กปภ.ข.9 นายอัมรินทร  ตุรงคสมบูรณ ชางเครื่องกล 5 ammarint@pwa.co.th 

086-1894548 

13 ระบบติดตามผลและแจงเตือนความผิดปกติการ
ใชงานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผานระบบ
คลาวด 

กทน. สทส. นายธรรมนูญ  ตรีบุบผา หนง.8 งานพัฒนาเทคโนโลยีน้ํา
สูญเสีย 

thammanoont@pwa.co.th 
089-1135516 , 02-5518756 

33 ชุดสาธิตติดตั้งวาลวควบคุมแรงดัน (PRV) กรจ. กปภ.ข.3 นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ 

นายนันทวรรธน  สุขุมานนท 
นายปกรณ  บัวทอง 

นายชางเครื่องกล 6 

หนง.8 งานน้ําสูญเสีย 

หนง.8 งานมาตรวัดน้ํา 

sukchaih@pwa.co.th 
092-2478598 

38 อุปกรณลดเวลากอนฉีดลางหนาทราย 
หมอกรองน้ํา 

กปภ.มุกดาหาร 
กปภ.ข.8 

นายฐานิต  อินทวงศ นายชางไฟฟา 5 thaniti@pwa.co.th 
042-611131 , 089-9447681 

40 กระบวนการสรางแบบจําลองทางชลศาสตร
โครงขายทอจายน้ําประปาโดยใชฐานขอมูล GIS 

กรจ. กปภ.ข.9 นายธนพล อัตถวิบูลยกุล 

และทีมงานแผนท่ีแนวทอ (GIS) 
หนง.8 งานแผนท่ีแนวทอ (GIS) tanapona@pwa.co.th 

053-038500 ตอ 5103 

รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท 

08 อุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย กปภ.บานฉาง 
กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร   กิมานันโท 

นายสายชล  มัติโก 

นายอภิเชษฐ  กุลบุญญา 

นายวิทยา  จิ๋วแกว 

นายนันทวัฒน  สืบเรือง 

หนง.8 งานผลิต 

นายชางไฟฟา 5 

ชางไฟฟา 4 

ชางเครื่องกล 3 

ชางเครื่องกล 3 

saychonm@pwa.co.th 
038-602008 , 038-601292 

09 การซอมทอ PB และทอ HDPE โดยใชทอและ
เข็มขัดรัดทอ 

กปภ.หลังสวน 
กปภ.ข.4 

นายกัมพล  ขยันขาย หนง.8 งานบริการและควบคุม
น้ําสูญเสีย 

khampolk@pwa.co.th 
082-5386200 

12 Mobile Application“คนหามาตรวัดน้าํ กปภ.” กปภ.ข.5 นายสมชาย บุญสง หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุม
ผลิต 

somchaib@pwa.co.th 
086-3079096 , 086-2864455 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ) 
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ) 
14 รวมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บนัทึกของ กปภ. 

โดยสํานกัตรวจสอบ กปภ. 
กตท. สตส. นายณัฐวัตร บุญพิทักษ 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 natthawatb@pwa.co.th 

090-6195909 

16 โครงการปุยหมักจากดินตะกอนประปา 
“ปุยหมัก กปภ. รักษโลก” 

กปภ.อุดรธานี 
กปภ.ข.7 

นายดุสิต ดวงมาตยพล 
 

นายผะเด็จ ออนศรี 

หนง.บริการคอมพิวเตอรและ
เครือขาย กทส.7 
นักวิทยาศาสตร 5 กรค.7 

dusitd@pwa.co.th 
085-743-9504 , 0-4232-3007 

 

17 ทอผสมเร็วชนิดพิเศษ Special Static Mixer 
(version 2) 

กรค. กปภ.ข.6 นายอุทัย  พุมบัว 

นายเปรมชีวิน  ไตรทิพย 
นายธีระ  แกวแสนชัย 
นายสุพจน  วงษสาจันทร 
 

นายอนุรกัษ  ศรีสุพรรณ 

ชางเครื่องกล 4 

วิศวกร 4 
วิศวกร 4 
พนักงานผลิตน้ํา 4 (ป.ชาง
เครื่องกล) 
ชางเครื่องกล 4 

Uthaiph@pwa.co.th 

043-235163 ตอ 76 
089-7693920 ,095-6609119 

 

30 อุปกรณเเจงเตือนการจายแกสคลอรีนโดยอาศัย
โรตามิเตอร 

กปภ.เพชรบุรี 
กปภ.ข.3 

นายเอกพล ปทมดิลก 
นายเชิดศักดิ์ วาสนา 

วิศวกร 4 งานผลิต 

ชางเครื่องกล 3  งานผลิต 

eakapolp@pwa.co.th 
083-0828673 , 032-200780 

34 โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน้าํ กทส. กปภ.ข.3 นายวัชรชัย ปราบณรงค นักวิชาการคอมพิวเตอร watcharachaip@pwa.co.th 
083-6564521 , 032-200780 

39 ใบมีดความรอนตัดทอ PE กปภ.นครศรีฯ 
กปภ.ข.4 

นายเทพฤทธิ์  ขนาบแกว 

นายสายัณห  โชติพันธ 
หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 5 

thepritk@pwa.co.th 
083-5922557,086-5282863 

รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท 
02 แอรวาลว Anti Airlock กปภ.บําเหน็จณรงค 

กปภ.ข.6 
นายธานินทร  กินนาหลา นายชางโยธา 7 รก.หนง.8 งาน

บริการและควบคุมน้ําสูญเสีย 

TanapatS@pwa.co.th 
081-799-9916 

03 โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ  
กปภ.ข.5 (PWA5 Information Management 
System : PIMS) 

กทส.กปภ.ข.5 นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว 

งานประมวลขอมูล กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประปาสวนภูมิภาค 

หนง.ประมวลขอมูล ratchadaporns@pwa.co.th 

555205@pwa.co.th 
086-6946689 , 074-440441 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ)  
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ) 
04 ลิฟทยกของเอนกประสงค กปภ.หาดใหญ 

กปภ.ข.5 
นายถาวร แกลวทนงค 
นายวีระชัย เกาเอ้ียน 

พนักงานผลิตน้ํา 4 

วิศวกร 4 

weerachaik@pwa.co.th 
074-598097 , 086-6949784 

07 ระบบเติมน้าํถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด กปภ.บานฉาง 
กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร   กิมานันโท 

นายสายชล  มัติโก 
นายอภิเชษฐ  กุลบุญญา 
นายเอกพงษ  จุลละสุภา 

หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 5 
ชางไฟฟา 4 

ชางไฟฟา 3 

patsawatk@pwa.co.th 
038-602008, 038-601292 

11 อุปกรณกําจัดตะกอนบนผิวน้ําเเบบ gravity ใน
กระบวนการผลิตน้าํประปา 

กปภ.สกลนคร 
กปภ.ข.7 

นายประสิทธิ์  วงษนอย 

 
นายชางไฟฟา 042-711413, 080-7583021 

15 ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ Audit  
Issues Management System (IMS) 

กตท. สตส. นายณัฐวัตร บุญพิทักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 natthawatb@pwa.co.th 
090-6195909 

19 เคร่ืองวัดเเรงดันน้ําเเบบอัจฉริยะสงสัญญาณ
ระยะไกลดวย Zigbee สําหรับระบบผลิต
น้ําประปา 

กรค. กปภ.ข.6 นายสัญญลักษณ  เบาดี 
นายญาณะวัฒน ปทอง 
นายสุเทพ  นิยมพงษ 
นายยุทธภูมิ  รามศิริ 

ผอ.กรค. 
วิศวกร 6 
วิศวกร 4 
นายชางไฟฟา 5 

sanyalakb@pwa.co.th 
Yannawatp@pwa.co.th 
Suthepn@pwa.co.th 

Yuttapumr@pwa.co.th 
0-4323-7358 , 0-86025-8976 

22 ปาย   ELECTRONICS แสดงผลการทํางาน
เคร่ืองจักรกลไฟฟาเเบบเหนี่ยวนําไฟฟา 

กปภ.นครสวรรค 
กปภ.ข.10 

นายสุกิจ สงวนทรัพย 
นายนฤชา ชาตะวราหะ 

นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ ์

หนง.8 งานผลิต 

นายชางไฟฟา 6 

ชางไฟฟา 4 

sukits@pwa.co.th 
086-7377438 

25 ชุดระบายตะกอนในเสนทออัตโนมัติ (สวนผึ้ง 
58) 

กปภ.สวนผึ้ง 
กปภ.ข.3 

นายเกียรติศักดิ์ พ่ึงสมศักดิ์ 
นายรัตนิกร  หนอแกว 

ผจก.กปภ.สวนผึ้ง 
หนง.7 งานผลิต 

ratnikornn@pwa.co.th 
081-8586198 

27 แผนวัดระดบัน้าํ(Staffgage) สตาปเกจ แสดงผล
ดวยหลอด LED 

กปภ.กาญจนบุรี  
กปภ.ข.3 

นายนรินทร สุนจิรัตน  narinso@pwa.co.th 

28 เคร่ืองวัดความขุนอยางงาย กปภ.เลาขวัญ 
กปภ.ข.3 

นายวสันต พุฒเครือ ชางไฟฟา wasanpu@pwa.co.th 
085-820-1274 , 0-3457-6121 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ) 
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ) 
29 สัญญาณเตือนลางกรอง กปภ.พนมทวน 

กปภ.ข.3 
นายสุชาติ ชาครียรัตน  
 

นายชางไฟฟา 5 suchartc@pwa.co.th 
083-7877427 

31 โครงการจัดทําบัตรประจาํตัวผูใชน้ําดวยระบบ
บารโคด 

กปภ.ประจวบคีรีขันธ 
กปภ.ข.3 

นายสะอาด จงดี 
 

ผจก.กปภ.ประจวบคีรีขันธ saardj@pwa.co.th 
089-4121957 , 032-611051 

36 ระบบจัดสง SMS จากขอมูลระบบ CIS กทส. กปภ.ข.3 นายสุรชัย เหลากรุงเกา นักวิชาการคอมพิวเตอร surachaila@pwa.co.th 
032-200780 
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รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2559 

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

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

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

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

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

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

รวมทั้งสิ้น จํานวน 27 ผลงาน เปนเงนิรวม 510,000 บาท 
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ผลงานที่ไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดน ป 2559 

1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล)
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวม 160,000 บาท ดังนี้

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

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

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

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน 

04 
การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็มแบบผสมเพื่อจัด
ตารางการผลิตน้าํประปา 

กปภ.สาขาเพชรบุรี 
กปภ.ข. 3 

นายเอกพล  ปทมดลก 
นายสุคนธ จบัใจ   

วิศวกร 5 
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี 

eakapolp@pwa.co.th 
0830828673 

15 
ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิและความชื้นพรอมทั้ง
แสดงผลอุณหภูมิความชื้น ภายในหองเครือขาย
คอมพิวเตอรและตูอุปกรณเครือขาย 

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

พนักงานคอมพิวเตอร 5 
หนง.บริการคอมฯ 
หนง.ประมวลขอมูล 

suthisakf@pwa.co.th 
088-3964455 

22 เคร่ืองดักฝุนละอองสารเคมี 
กปภ.สาขามุกดาหาร 

กปภ.ข.8 
นายปญญา หาระสาร 
นายฐานิต อินทรวงศ 

หัวหนางานผลิต 
นายชางไฟฟา 6 

panyah@pwa.co.th 
085-3008442 

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

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

หนง.แผนที่และแนวทอ 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 

tanapona@pwa.co.th 
084-4801220 

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน 

03 อุปกรณตอทอเเกสคลอรีน 
กปภ.สาขาบานฉาง 

กปภ.ข.1 

นายพรรษวชัร  กิมานนัโท 
นายสายชล  มัติโก 
นายวิทยา  จิ๋วแกว 
นายนันทวฒัน  สืบเรือง 

หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 6 
ชางเคร่ืองกล 4 
ชางเคร่ืองกล 3 

sinwere.cm@hotmail.com 
038-602008 

06 อุปกรณเตือนไฟฟาดับทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส 
กปภ.สาขากาญจนบุรี 

กปภ.ข.3 

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

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

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

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญทองแดง 12 ผลงาน (ตอ) 

08 
ซอมแซม Solenoid Valve ของ PRV ใหนํา
กลับมาใชใหมเพื่อควบคุมอัตราน้ําสูญเสยี 

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

083-1562870 

09 เคร่ืองจายปูนขาวพรอมกาก 
กปภ.สาขาเทิง 

กปภ.ข.9 

นายอัมรินทร  ตุรงคสมบูรณ 
นายเกษม นวลด ี
นายวงศกร พรหมมา 

นายชางเคร่ืองกล 6 
ผูจัดการ 
หนง.งานผลิต 

ammarint@pwa.co.th 
086-1894548 

17 
ระบบควบคุมเเละตรวจวัดขอมูลระบบผลิต
น้ําประปาv.1  

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

วิศวกร 6 
วิศวกร 5 
นายชางไฟฟา 5 

yannawatp@pwa.co.th 
086-0258976 

19 
เคร่ืองบันทึกปริมาณการใชน้าํผานมาตรวัดน้ํา 
infrared (ir) เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุน้ําสูญเสีย 

กปภ.สาขานครสวรรค 
กปภ.ข.10 

นายสุกิจ สงวนทรัพย 
นายนฤชา ชาตะวราหะ 
นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์ 
นายจนิอา สุภานนัท 

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

naruchac@pwa.co.th 
086-737438 

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

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

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

yothins@pwa.co.th 
02-5518755 

21 
ชุดทดสอบปริมาณคลอไรดอยางงาย สาํหรับเฝา
ระวังน้ําเค็ม  

กรค.3 กปภ.ข.3 

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

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

parinyaya@pwa.co.th 
095-5526404 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)   
 

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

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

32 1-Click Non-Stop Service 

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

0841234356 
กปภ.สาขาอุดรธาน ี

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

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

35 GIS for Find 
กปภ.สาขาเชียงราย 

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

5511032@pwa.co.th 
083-4894001 

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

37 
ระบบแสดงผลขอมูลดานผลิตจายน้าํพรอมการแจง
เตือนผานไลน  

กทน. ผชท. 

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

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

thanandits@pwa.co.th 
02-5518755 

 

รางวัลชมเชย 11 ผลงาน 

05 
ระบบฐานขอมูลเคร่ืองจกัรกลในระบบผลิตแบบ
รวมศูนย 

กปภ.สาขาเพชรบุรี 
กปภ.ข.3 

นายเอกพล  ปทมดลก   
นายสุคนธ จบัใจ 

วิศวกร 5 
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี 

eakapolp@pwa.co.th 
083-0828673 

14 สัญญาณเตือนระดบัน้าํถังสูงต่ําผิดปกต ิ
กปภ.สาขาเลาขวัญ 

กปภ.ข.3 
นายวสันต  พฒุเครือ ชางไฟฟา 4 

wasanpu@pwa.co.th 
0954924495 

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

somchaib@pwa.co.th 
086-3079096 

กปภ.สาขาหาดใหญ 
กปภ.ข.5 

นายสทิธิชัย จันแดง 
นางจิตติมา ใสบริสุทธิ ์

วิศวกรไฟฟา 
ผช.ผจก.กปภ.สาขาหาดใหญ 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2559 (ตอ)   
 

ผลงาน หนวยงาน/สังกัด ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลชมเชย 11 ผลงาน (ตอ) 

18 
เคร่ืองแจงเตือนกาซคลอรีนหมดดวยพร็อกซิมิตี้คา
ปาซิทีฟเซนเซอร 

กปภ.สาขาเชียงใหม 
กปภ.ข.9 

วาที่ ร.ต.วรวิทย  เตจาคํา 
นายกิตติพงษ  อัตถวิบูลยกุล 

ชางไฟฟา 4 
หนง.ผลิต 

ajdaycm@gmail.com 
083-2047220 

27 โปรแกรมบันทึกขอมูลสัญญาการใชน้ํา 
กปภ.สาขาธัญบุรี 

กปภ.ข.2 
นางสาวชลภัท  จาํเริญกิตติ นักบริหารงานทั่วไป 4 

chonlapatc@pwa.co.th 
090-8925550 

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

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผอ.กทส. 
หนง.ประมวลขอมูล 

watcharachaip@pwa.co.th 
083-6564521 

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

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ผอ.กทส. 
หนง.ประมวลขอมูล 

watcharachaip@pwa.co.th 
083-6564521 

30 
ระบบเฝาระวังการรับซือ้น้าํจากบริษัทเอกชน
(PWA3 Service)  

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

นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
หนง.ประมวลขอมูล 

saranas@pwa.co.th 
096-0084741 

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

นางสาวสุพรรณิกา ลาโสม 
นางสายทพิย มะเดื่อ 
นางสาวศรัณยา ศุกลรัตน 
นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 
นักวิเคราะหระบบงาน 4 
หนง.ประมวลขอมูล 

supunnigarl@pwa.co.th 
089-1982194 

33 
เเบบสอบถามออนไลน e-Questionnaire ใชในการ
ประเมินผลการฝกอบรม 

กฝภ.1 รผบ. 

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

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

nukuls@pwa.co.th 
084-4801220 

39 
โปรแกรมตรวจสอบหนี้คาน้ําพรอมบารโคดสาํหรับ
ชําระผานตัวแทนดวยโปรแกรม Line 

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

089-5774994 
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รางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 
----------------------------------- 

1. รางวลันวัตกรรมดีเด่น ปี 2560 จํานวน 42 ผลงาน ดังน้ี 
ผลงาน หน่วยงาน/สังกัด 

1.1 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญทอง (ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล) 
1.2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 ผลงาน ดังน้ี 
      1.2.1 ชดุทดสอบค่าเหล็กในนํ้า (QCR8-Iron Test Kit) กรค.8 กปภ.ข.8 
      1.2.2 ชดุทดสอบ Spore Gel กคน. รผว. 
      1.2.3 Mr.Robot ผูใ้หบ้ริการข้อมูลรองรับ PWA 4.0 กรค.5 กปภ.ข.5 
      1.2.4 โปรแกรมจัดการมาตรวัดน้ํา (WMD Meter Control) กมน. รผว. 
      1.2.5 ระบบประเมินความพึงพอใจทันที ณ จุดให้บริการ PWA 
               Customer Satisfaction Assessment System (CSAS) 

กทส.10 กปภ.ข.10 

1.3 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 ผลงาน ดังน้ี 
     1.3.1 Power saving box For Flow Meter กทน. ผชท. 
     1.3.2 เครื่องจ่ายสารเคมี ต้นทุนต่ํา ประหยัดงบประมาณ กปภ.เทิง กปภ.ข.9 
     1.3.3 เครื่องแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันความเสียหายเครื่องสูบนํ้าแบบอัจฉริยะ กปภ.เพชรบุรี กปภ.ข.3 
     1.3.4 เครื่องแจ้งเตือนสารส้มและแก็สคลอรีนหมดดว้ย Reflective Optical Sensor กปภ.เกาะสมุย กปภ.ข.4 
     1.3.5 เครื่องยันต์กันไหม้ 4.0 กรค.10 กปภ.ข.10 
     1.3.6 ระบบสนับสนุนการทํางานระบบสารสนเทศดา้นผู้ใช้น้ํา (CIS Support) กทส.7 กปภ.ข.7 

     1.3.7 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
กบร.1 และ กทส.1 

กปภ.ข.1 
     1.3.8 แอปพลิเคชั่นบนมือถือสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า กรค.5 กปภ.ข.5 
     1.3.9 ระบบโครงการจัดการนํ้าสะอาด (WSP) กทส.9 กปภ.ข.9 
     1.3.10 ระบบขอเป็นผู้ใช้นํ้าผ่านเว็บไซต ์ กสท. และ กภส. ผชท. 
1.4 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับที่ 1 จํานวน 6 ผลงาน ดังน้ี 
     1.4.1 อุปกรณ์ต่อท่อแก๊สคลอรีน (Vertion 2.0) กปภ.บ้านฉาง กปภ.ข.1 
     1.4.2 เครื่องกวนสารเคมีประหยัดพลังงานแบบเทอร์ไบน์  2 หัวฉีด กปภ.ยโสธร กปภ.ข.8 
     1.4.3 อุปกรณ์ตรวจสอบอัตราจ่ายสารเคม ี กปภ.เลาขวัญ กปภ.ข.3 
     1.4.4 ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าด้วยไฟฟ้า (EC POWER FLOCS) กปภ.ปากพนัง กปภ.ข.4 
     1.4.5 ระบบติดตามงาน (job tracking) กทส.3 กปภ.ข.3 
     1.4.6 โปรแกรมประยุกต์ Wmap เวอร์ชั่น Clients and Server กรจ.9 กปภ.ข.9 
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1. รางวลันวัตกรรมดีเด่น ปี 2560 จํานวน 42 ผลงาน ดังน้ี (ต่อ) 

ผลงาน หนว่ยงาน/สังกัด
1.5 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับที่ 2 จํานวน 21 ผลงาน ดังน้ี 
     1.5.1 ชุดทดสอบ Relay และ Timer ในตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบง่าย กปภ.ชุมพร กปภ.ข.4 
     1.5.2 ตู้สลับเฟสจ่ายโหลดอัตโนมตั ิ กปภ.ขนอม กปภ.ข.4 
     1.5.3 พลงังานลมเปลี่ยนสถานะ กปภ.บ้านฉาง กปภ.ข.1 
     1.5.4 เครื่องมือถอด Pressure Vessel End Cap (ฝาปิด Pressure Vessel) RO 
              ด้วยระบบไฮดรอลิค กปภ.เกาะสมุย กปภ.ข.4 

     1.5.5 เครื่องเติมอากาศสําหรับนํ้าดิบอย่างง่าย ในกิจการประปา กรค.6 กปภ.ข.6 
     1.5.6 เครื่องแยกเหรียญ เวอร์ชั่น ๒๐๑๗ กปภ.มุกดาหาร กปภ.ข.8 
     1.5.7 เครื่องตรวจสอบข้ัวมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนํา 3 เฟส กฝภ.1 รผบ. 
     1.5.8 เครื่องลดความหนาแน่นของคลอรีนร่ัวในอากาศ กปภ.ปราจีนบุรี กปภ.ข.1 
     1.5.9 CLAMP รัดท่อแบบประหยัด กปภ.กาฬสินธ์ุ กปภ.ข.6 
     1.5.10 เครื่องวัดระดับน้ําหอถังสูง กปภ.อํานาจเจริญ กปภ.ข.8 
     1.5.11 ชดุป้องกันความเสียหายของระบบควบคุมอัตโนมัตใินระบบผลิต 
                น้ําประปา กรค.6 กปภ.ข.6 

     1.5.12 ศนูย์รวบรวมข้อมูลและสั่งงานระบบผลิตน้ําประปาในสังกัด กรค.6 กปภ.ข.6 
     1.5.13 อปุกรณ์แจ้งเตือนระบบสูบนํ้าแรงต่ําหยดุทํางาน น้ําเต็มถังน้ําใส 
                และน้ําในถังนํ้าใสมี 2500 ม³ ควบคุมโดยสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า กปภ.กุยบุร ีกปภ.ข.3 

     1.5.14 ชดุอุปกรณ์วัดแรงดันนํ้า กทส.5 กปภ.ข.5 
     1.5.15 เครื่องวัดและบันทึกแรงดันนํ้าแบบ real time ผ่านระบบเครือข่าย 
                3G-4G กปภ.นครสวรรค์ กปภ.ข.10 

     1.5.16 ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย และแจ้งเตือนอัตโนมัตทิางไลน์  
        Network Monitoring and Alert System กทส.10 กปภ.ข.10 

     1.5.17 Temporary Billing on VPN กทส.2 กปภ.ข.2 
     1.5.18 ระบบแจ้งเตือนการรับชําระเงินไม่ถูกต้อง (CIS) ผ่านระบบ line กทส.3 กปภ.ข.3 
     1.5.19 ระบบการตดิตามข้อมูลป้อนกลับทันที (Feedback) กทส.1 กปภ.ข.1 
     1.5.20 ระบบตดิตามรายงานชี้แจงผลการตรวจสอบ กทส.7 กปภ.ข.7 
     1.5.21 ระบบบริหารจัดการบัญชผีู้ใช้งาน Active Directory 
                (Active Directory User Management) กทส.7 กปภ.ข.7 
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2.รางวัลนวัตกรรมกระบวนการทํางาน ปี 2560 จํานวน 14 ผลงาน ดังน้ี 

ผลงาน หนว่ยงาน/สังกัด 
2.1 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลระดับดีเด่น จํานวน 1 ผลงาน ดังน้ี
      2.1.1 กระบวนการลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร ์ กคน. รผว. 
2.2 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลระดับดี จํานวน 1 ผลงาน ดังน้ี 
      2.2.1 กระบวนการลดระยะเวลาการให้บริการทดสอบโลหะหนักในนํ้า กคน. รผว. 
2.3 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลชมเชยลําดับที่ 1 จํานวน 3 ผลงาน ดังน้ี 
      2.3.1 กระบวนการแจง้เวียนเอกสารภายในหน่วยงาน กฝภ.1 รผบ. 
      2.3.2 การควบคุมภายใน กพส. และ กคภ. รผผ. 
      2.3.3 การสื่อสารภายในผ่าน Application Line กสอ., กลส. และ สสล. 

ผชล. 
2.4 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลชมเชยลําดับที่ 2 จํานวน 9 ผลงาน ดังน้ี 
      2.4.1 กระบวนการส่งบาร์โค้ดค่านํ้าประปาผ่าน Application Line กปภ.เชียงใหม ่(พ) กปภ.ข.9 
      2.4.2 การะบวนการเร่งรัดหน้ี ตามคําส่ัง 392/60 กปภ.หาดใหญ ่(พ) กปภ.ข.5 
      2.4.3 รายงานสาเหตุผลการดําเนินงานเพ่ือชี้แจง ครส. และรายงาน รปก.5 
               ประจําเดือน กทส.5 กปภ.ข.5 

      2.4.4 กระบวนการการรวบรวมเอกสารโครงการของหน่วยงานในสังกัดใน 
               รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ กทส.5 กปภ.ข.5 

      2.4.5 กระบวนการ ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของงานทรัพยากรบุคคล 
              โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กปภ.ข.1 

      2.4.6 Eagle Eye กจผ. รผผ. 
      2.4.7 กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
              (Performance Management : PMS) กปบ. รผบ. 

      2.4.8 อุปกรณ์นับรอบการเปิดนํ้าล้างย้อน สําหรับหม้อกรองแบบมือหมุน กปภ.แม่สาย กปภ.ข.9 
      2.4.9 กระบวนการจัดทําสัญญา กปภ.ข.3 
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1. ผลงานท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2560 
1.1 รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไม่มีผลงานท่ีได้รับรางวัล) 
1.2 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท ดังนี้ 

 
1.2.1 ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ํา (QCR8-Iron Test Kit) 
เสนอโดย กรค.8 กปภ.ข.8 
- ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ําท่ีใช้อยู่ต้องจัดซ้ือ มีราคาแพง มีช่วงห่าง
ของผลมาก มีสารอันตราย จึงได้สร้างชุดทดสอบขึ้นใหม่มีราคาถูก 
มีช่ วง ห่างของผลน้อยลง  สารอันตรายลดลง  สามารถคง
ประสิทธิภาพผลการทดสอบเทียบเท่าหรือมากกว่าเดิม 

ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 1,605 บาท 

 
1.2.2 ชุดทดสอบ Spore Gel 
เสนอโดย กคน. รผว. 
- การทดสอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อต้องซ้ือชุดทดสอบ หรือสอบเทียบกับ
หน่วยงานภายนอกซ่ึงมีราคาแพงและขั้นตอนยุ่งยาก จึงได้สร้างชุด
ทดสอบ spore test โดยใช้เชื้อ Geobacillus stearthermophils ขึ้น ทําให้ลด
ต้นทุนและเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน 

ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 930 บาท 

 
1.2.3 Mr.Robot ผู้ให้บริการข้อมูลรองรับ PWA 4.0 
เสนอโดย กรค.5 กปภ.ข.5 
- ข้อมูลระบบผลิตเช่น Scada DMA Mobile App Billing ยากต่อการเข้าถึง 
จึงเขียนโปรแกรมโดยใช้ Line Messaging API โดยการรับคําขอข้อมูล 
แล้วรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ส่งข้อความกลับในรูปแบบ
ของ รูปภาพ กราฟ หรือ ตําแหน่งท่ีตั้ง ไปยังผู้ใช้ 

ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 0 บาท 

1.2.4 โปรแกรมจัดการมาตรวัดน้ํา (WMD Meter Control) 
เสนอโดย กมน. รผว. 
- ระบบ SAP ไม่รองรับการจัดการมาตรวัดน้ํา ต้องใช้วิธีรวบรวม
เอกสาร จึงพัฒนาโปรแกรมใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันท้ังระบบ 
สําหรับจัดการข้อมูล ตั้งแต่รับมาตร จนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดตามสถานะ และข้อมูลต่างๆ ของมาตรได้ 

ดําเนินการ 7 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
1.2.5 ระบบประเมินความพึงพอใจทันที ณ จุดให้บริการ PWA 

Customer Satisfaction Assessment System (CSAS) 
เสนอโดย กทส.10 กปภ.ข.10 
- สาขาท่ีเข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ไม่มีระบบ
ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ ซ่ึงมีราคาแพง จึงนํา 
Numeric keypad มาดัดแปลงเป็นปุ่มกดให้ความพึงพอใจและเขียน
โปรแกรมควบคุม และส่งผลผ่านเว็บไซต์ 

ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 1,320 บาท 
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1.3 รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท 

1.3.1 Power saving box For Flow Meter 
เสนอโดย กทน. ผชท. 
- แบตเตอรี่ของ Flow Meter ในตู้ DMA เสื่อม ใช้เวลาสั่งซ้ือนานและ
แพง (6,500–17,600 บาท) จึงได้สร้าง Power saving box ใช้
หลักการ Step down Volt จากแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์ในตู้ DMA 
ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปตรวจสอบซ่อมบํารุง   

ดําเนินการ 3.5 ปี ลงทุน 32,500 บาท 

1.3.2 เครื่องจ่ายสารเคมี ต้นทุนตํ่า ประหยัดงบประมาณ 
เสนอโดย กปภ.สาขาเทิง กปภ.ข.9 
- เคร่ืองจ่ายสารเคมีมาตรฐานมีราคาแพง อะไหล่หายาก มีอุปกรณ์
จํานวนมาก บํารุงรักษาด้วยยาก จึงมีสร้างเคร่ืองจ่ายสายเคมีโดย
ใช้แรงดันน้ําผ่านหัวดูดเจ็ทเวนทูรี่เพ่ือสร้างแรงดูดสารเคมี ควบคุม
ด้วยโซลินอยด์วาล์วทดแทนของเดิมราคาถูก 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 4,000 บาท   

1.3.3 เครื่องแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันความเสียหายเครื่องสูบน้ํา
แบบอัจฉริยะ 

เสนอโดย กปภ.สาขาเทิง กปภ.ข.9 
- เครื่องวัดความร้อนและการสั่นสะเทือนท่ีใช้อยู่มีราคาแพง จึงสร้าง
ขึ้นโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความร้อน และความสั่นสะเทือน ส่งสัญญาณ
ไปยังไมโครคอนโทรเลอร์ แสดงผลบนหน้าจอ LED สามารถแจ้ง
เตือนทาง Line และเก็บข้อมูลบน PC 

ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 1,325 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4 เครื่องแจ้งเตือนสารส้มและแก็สคลอรีนหมดด้วย 
Reflective Optical Sensor  

เสนอโดย กปภ.สาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4 
- เม่ือระบบจ่ายสารส้มจ่ายแก๊สคลอรีน หมดหรือบกพร่องไม่มีการ
แจ้งเตือน จึงได้สร้างเคร่ืองแจ้งเตือนโดยใช้ Reflective Optical 
Sensor เป็นตัวจับระดับท่ีโรตามิเตอร์การจ่ายสารส้มและแก๊ส
คลอรีน แสดงผลผ่านหลอดไฟและเสียงแจ้งเตือน 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 495 บาท 

1.3.5 เครื่องยันต์กันไหม้ 4.0  
เสนอโดย กรค.10 กปภ.ข.10 
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าเสียหาย  โดยใช้โอเวอร์โหลดตัดกระแส และ
ใช้อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์อ่านอุณหภูมิ อาจมีความเสียหายสะสม จึง
พัฒนาโดยนําเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ส่งไปยังไมโครคอนโทรเลอร์ และ 4G 
แสดงข้อมูลบน Web NETPIE รายงานข้อมูลทาง Line 

ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 5,000 บาท 

 

 

หน้า 75 / 90



6 
 

1.3 รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท (ต่อ) 

1.3.6 ระบบสนับสนุนการทํางานระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ํา (CIS 
Support) 

เสนอโดย กทส.7 กปภ.ข.7 
- ระบบ CIS ไม่มีบางรายงานที่สาขาต้องการ และไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดเองได้ จึงพัฒนา web application ให้
สามารถส่งออกรายงานจากระบบ CIS ได้หลายรูปแบบและสร้าง
เครื่องมือสําหรับ monitor ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไขได้ 

ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 0 บาท 

1.3.7 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
เสนอโดย กปภ.ข.1 
- การใช้แบบฟอร์มเอกสาร เช่น ใบลา/อนุมัติเดินทางยุ่งยาก เสีย
ค่าใช้จ่าย เกิดความผิดพลาดในระบบ SAP จึงพัฒนา WebApp
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยื่นขอและอนุมัติผ่านระบบอัพ
โหลดข้อมูลเข้าระบบ SAP ได้ลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการ
ทํางาน 

ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 0 บาท 

1.3.8 แอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ช่างไฟฟ้า กปภ.  

เสนอโดย กรค.5 กปภ.ข.5 
- ช่างไฟฟ้ามีภาระต้องพกเครื่องมือคํานวณ เช่น เคร่ืองคิดเลข คู่มือ
หนังสือ จึงได้จัดทําแอปพลิเคชั่นมือถือขึ้นมาช่วยในการออกแบบ
และคํานวณ เช่น มอเตอร์ สายไฟ เซอร์กิตเบรกเกอร์หม้อแปลง 
ตัวเก็บประจุ เป็นแหล่งองค์ความรู้ท่ีเข้าถึงง่าย 

ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 825 บาท 

1.3.9 ระบบโครงการจัดการน้ําสะอาด (WSP) 
เสนอโดย กทส.9 กปภ.ข.9 
- ระบบ WSP มีเอกสารมากมาย กระจัดกระจาย ค้นหาได้ยาก การ
ประเมินผลต้องเดินทางไปสาขา จึงพัฒนาWeb app. รวบรวม
ข้อมูล เช่น ทีมงาน ความเสี่ยง WP-WI 5ส. แผนงาน และการ
ประชุม เป็นต้น  

ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน 0 บาท 

1.3.10 ระบบขอเป็นผู้ใช้น้ําผ่านเว็บไซต์ กปภ. 
เสนอโดย กสท. กภส. ผชท. 
- การขอใช้น้ําประปา ต้องไปท่ีสํานักงานประปา เป็นภาระกับผู้ใช้น้ํา 
เพ่ือบูรณาการขอใช้ไฟฟ้าและประปา (Biz Portal) ของ กพร. / สรอ. 
จึงสร้างระบบย่ืนคําขอผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ใช้น้ําแจ้งพิกัด และข้อมูล 
ได้โดยตรงบนเว็บไซด์ 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 0 บาท 
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1.4 รางวัลชมเชยลําดับท่ี 1 จํานวน 6 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 60,000 บาท ดังนี้ 

1.4.1 อุปกรณ์ต่อท่อแก๊สคลอรีน (Version 2.0) 
เสนอโดย กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1 
- อุปกรณ์ต่อท่อต่อท่อแก๊สคลอรีน ver.1.0 ใช้ระบบขันน๊อตอัด ไม่
สะดวกในการใช้งาน จึงปรับปรุงเป็น V.2.0 ซ่ึงใช้ระบบ
อัดคลิ๊กล๊อก เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เปลี่ยนถังแก๊สคลอรีน 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 1,900 บาท 
1.4.2 เครื่องกวนสารเคมีประหยัดพลังงานแบบเทอร์ไบน์ 2 

หัวฉีด เสนอโดย กปภ.สาขายโสธร กปภ.ข.8 
- บ่อหมักสารเคมีปรกติจะใช้เครื่องกวนสารเคมี ต้องเสียค่าไฟฟ้า  
จึงสร้างเคร่ืองกวนสารเคมีใช้พลังงานน้ํา มีเทอร์ไบน์ 2 หัวฉีด
เพ่ือหมุนใบพัดในตัวเคร่ือง และต่อแกนไปหมุนใบพัดในถังกวน 
ซ่ึงไม่มีการใช้ไฟฟ้า 

ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 17,500 บาท 
1.4.3 อุปกรณ์ตรวจสอบอัตราจ่ายสารเคมี 
เสนอโดย กปภ.สาขาเลาขวัญ กปภ.ข.3 
- ระบบจ่ายสารเคมีโดยใช้ Metering Pump ไม่มี Rota meter ทําให้
ไม่ทราบอัตราจ่ายสารเคมี จึงได้สร้างอุปกรณ์วัดอัตราจ่าย โดย
ใช้อุปกรณ์ท่อ PVC เป็นกระบอก ลูกปิงปองเป็นลูกลอย และไม้
บรรทัดเป็นสเกลวัด เพ่ือให้ตรวจสอบอัตราการจ่ายสารเคมีได้ 

ดําเนินการ 7 เดือน ลงทุน 115 บาท 
1.4.4 ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าด้วยไฟฟ้า (EC POWER 

FLOCS) เสนอโดย กปภ.สาขาปากพนัง กปภ.ข.4 
- ระบบประปาต้องใช้สารเคมีช่วยในการตกตะกอน จึงคิดค้นใช้
ระบบ Electro Coagulation โดยใช้กระแสไฟฟ้าสร้างปฏิกิริยา
เค มีช่ วยในการตกตะกอนแทนสารเค มี  โดยทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และทดสอบในระบบผลิต 

ดําเนินการ 11 เดือน ลงทุน 5,000 บาท 

1.4.5 ระบบติดตามงาน (Job tracking) 
เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3 
- การค้นหาและติดตามงานของบุคลากรและทีมงานท่ีได้รับ
มอบหมายโดยใช้เอกสาร มีความยุ่งยาก จึงพัฒนาระบบ web 
app ติดตามผลการทํางาน เช่น งานใหม่  กําลังดําเนินการ รอ
ตรวจสอบ แล้วเสร็จ  

ดําเนินการ 7 เดือน ลงทุน 0 บาท 

1.4.6 โปรแกรมประยุกต์ Wmap เวอร์ชั่น Clients and Server 
เสนอโดย กรจ.9 กปภ.ข.9 
- จากข้อจํากัดในการใช้งานโปรแกรม Wmap จึงพัฒนาโดยใช้
เครือข่าย VPN เป็นสื่อกลางในการส่ือสารข้อมูลระบบ GIS 
ระหว่าง กปภ.สาขามายัง กปภ.เขต ทําให้ใช้งานพร้อมกันได้
มากกว่า 1 คน ทํางานได้ท้ังแบบ Online และ Offline 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 0 บาท 
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1.5 รางวัลชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 21 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 105,000 บาท 

1.5.1 ชุดทดสอบ Relay และ Timer ในตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ
ง่าย เสนอโดย กปภ.สาขาชุมพร กปภ.ข.4 

- เดิมเม่ืออุปกรณ์ Relay และ Timer ในตู้ควบคุมไฟฟ้า ชํารุดต้อง
ตรวจสอบด้วย Multimeter ซ่ึงเสียเวลาและอาจผิดพลาดได้ จึง
สร้างชุดทดสอบ Relay และ Timer ให้แสดงผลผ่านหลอดไฟ ทําให้
ง่าย/รวดเร็วในการหาจุดชํารุดท้ังความผิดปกติของ Coil และ
หน้าสัมผัส ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 2,864 บาท 

1.5.2 ตู้สลับเฟสจ่ายโหลดอัตโนมัติ  
เสนอโดย กปภ.สาขาขนอม กปภ.ข.4 
- เขตจําหน่ายน้ําเป็นพ้ืนท่ีสูงใช้ Booster Pump ท่ีใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวจาก
สาย 3 เฟส มักเกิดไฟฟ้าตกหรือเฟสหาย จึงสร้างตู้สลับเฟสจ่ายโหลด
อัตโนมัติ โดยใช้ Phase Protection มาตรวจจับเฟสไฟฟ้า แล้วนํา
สัญญาณไปสั่งการ Relay & Magnetic เพ่ือสลับเฟสไฟฟ้า 

ดําเนินการ 9 เดือน ลงทุน 18,550 บาท 

1.5.3 พลังงานลมเปล่ียนสถานะ  
เสนอโดย กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1 
- เครื่องจักรควรมีการบอกสถานะการทํางาน ป้ายบอกการทํางาน
ของเดิมต้องเปลี่ยนโดยใช้มือพลิกป้าย บางครั้งอาจลืมหรือโดนลม
ตี  จึงสร้างป้ายท่ีพลิกโดยใช้ลมท่ีระบายความร้อนของมอเตอร์ 
โดยใช้หลักการทํางานของบานเกล็ด ทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือเปิด
เครื่องสูบน้ํา ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 580 บาท 

1.5.4 เครื่องมือถอด Pressure Vessel End Cap (ฝาปิด 
Pressure Vessel) RO ด้วยไฮดรอลิค  

เสนอโดย กปภ.สาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4 
- เดิมการถอดฝาปิด Presure Vessel เพ่ือเปลี่ยนไส้กรองMembrane ใช้
เคร่ืองถอดระบบน๊อตเกลียว ใช้เวลามาก เปลืองแรง จึงสร้างถอด
ระบบไฮดรอลิค สามารถทุ่นแรงและเวลาในการถอด 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 2,600 บาท 
1.5.5 เครื่องเติมอากาศสําหรับน้ําดิบอย่างง่าย ในกิจการประปา 

เสนอโดย กรค.6 กปภ.ข.6 
- Airater เป็นระบบเติมอากาศในน้ํา ปรกติใช้มอเตอร์ปั๊มลมหรือ
หมุนใบพัดโดยใช้ไฟฟ้า จึงสร้างระบบเติมอากาศโดยใช้แรงดันน้ํา
จากท่อทางส่งชองปั๊มแรงตํ่า เพ่ิมแรงดันด้วยแอร์แว และปล่อยน้ํา
แรงดันสูง ผ่าน Orifice เพ่ือสร้างการดูดอากาศ และก่อนส่งน้ํา
ออกไปเพื่อเติมอากาศ โดยไม่เสียค่าไฟฟ้า 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 2,953 บาท 

1.5.6 เครื่องแยกเหรียญ..เวอร์ชั่น ๒๐๑๗ 
เสนอโดย กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข.8 
- กปภ.สาขาได้รับเหรียญหลากหลายนาดจากการรับชําระค่าน้ํา ทําให้
เสียเวลาในการนับและคัดแยก จึงสร้างเคร่ืองคัดแยกเหรียญจาก  
ฟิวเจอร์บอร์ดและมอเตอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีเพ่ือช่วยคัดแยก 
ช่วยลดเวลาการทํางาน  

ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 630 บาท   
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1.5 รางวัลชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 21 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 105,000 บาท (ต่อ) 

1.5.7 เครื่องตรวจสอบขั้วมอเตอร์ไฟฟ้า  เหนี่ยวนํา 3 เฟส 
(three-phase induction motor tester) 

เสนอโดย กฝภ.1 รผบ. 
- การต่อข้ัวสายมอเตอร์ผิดจะทําให้ชํารุดเสียหาย การหาขั้วสายของ
มอเตอร์ปรกติจะวัดโดยใช้มัลติมิเตอร์ ซ่ึงต้องใช้ผู้มีความชํานาญ จึง
สร้างเคร่ืองตรวจสอบโดยใช้การจ่ายไฟแรงตํ่าและแสดงผลเป็น
หลอดไฟ  เพ่ือให้หาชั้วสายได้รวดเร็ว 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 2,969 บาท 
 
 
 
  
 
 

1.5.8 เครื่องลดความหนาแน่นของคลอรีนรั่วในอากาศ 
เสนอโดย กปภ.สาขาปราจีนบุรี กปภ.ข.1 
- แก๊สคลอรีนมีอันตรายหากเกิดการร่ัวขึ้น จะบําบัดโดยการดูดออกเพ่ือ
ลดความเข้มข้น หรือใช้ระบบสารเคมีแพงและยุ่งยากจึงสร่างเครื่อง
บําบัดโดยดูคลอรีนท่ีรั่ว มาบําบัดในท่อโอโซนเพื่อทําให้เกิดการ
ตกตะกอนของก๊าซท่ีปนมากับอากาศ 

ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 42,570 บาท 

 
 
 
 
 

 

1.5.9 CLAMP รัดท่อแบบประหยัด 
เสนอโดย กปภ.สาขากาฬสินธุ์ กปภ.ข.6 
- การซ่อมท่อท่ีมีรอยรั่วขนาดเล็กของท่อน้ํา ต้องใช้ Repair Clamp หรือ
รัดแยกท่อ ซ่ึงมีราคาแพง จึงสร้างอุปกรณ์ท่ีมีหลักการเดียวกับ Repair 
Clamp โดยใช้ แผ่นเหล็ก เหล็กฉาก น๊อต และแผ่นยาง 

ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 290 บาท 

 1.5.10 เครื่องวัดระดับน้ําหอถังสูง 
เสนอโดย กปภ.สาขาอํานาจเจริญ กปภ.ข.8 
- การควบคุมระดับน้ําหอถังสูงปรกติใช้ลูกลอย สวิทช์และป้ายมีความ
แม่นยําน้อย จึงปรับปรุงโดยใช้เซ็นเซอร์จับระยะของ สลิงลูกลอย และ
นําค่าส่งไปยังไมโครคอนโทรเลอร์ เพ่ือคํานวณเป็นปริมาณนํ้าบนหอ
ถังสูง แสดงผลบนหน้าจอ LED 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 670 บาท 

 
 
 
 
 
 
  

1.5.11 ชุดป้องกันความเสียหายของระบบควบคุมอัตโนมัติใน
ระบบผลิตน้ําประปา เสนอโดย กรค.6 กปภ.ข.6 

- ระบบไฟฟ้าท่ีไม่เสถียรทําอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย อุปกรณ์ท่ีใช้อยู่มี
ราคาแพงแลยังไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ จึงได้สร้างจึงได้สร้าง
อุปกรณ์ป้องกัน ซ่ึงสามารถป้องกันได้ 3 ชั้นข้ึนเพ่ือให้สามารถป้องกัน
ได้ดีขึ้น 

ดําเนินการ 9 วัน ลงทุน 490 บาท 

 1.5.12 ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งงานระบบผลิตน้ําประปาใน
สังกัด กปภ.ข.6 เสนอโดย กรค.6 กปภ.ข.6 

- ระบบ Scada แยกควบคุมในแต่ละสาขา ทําให้การควบคุมโดยภาพรวม
ยุ่งยาก การเชื่อมโยงมีราคาแพง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ จึงสร้างระบบรวม
ศูนย์ข้อมูล SCADA โดยใช้ HMI/PLC/SCADA เพ่ือควบคุมและสั่งการผ่าน
ระบบหลัก  

ดําเนินการ 9 วัน ลงทุน 490 บาท 
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1.5 รางวัลรองชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 21 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 105,000 บาท (ต่อ) 

 1.5.13 อุปกรณ์แจ้งเตือนระบบสูบน้ําแรงตํ่าหยุดทํางาน น้ําเต็มถัง
น้ําใสและน้ําในถังน้ําใสมี 2500 ม³ ควบคุมโดยสวิทซ์ลูก
ลอยไฟฟ้า 

เสนอโดย กปภ.สาขากุยบุรี กปภ.ข.3 
- เม่ือโรงสูบน้ําแรงตํ่าดับ หรือถังน้ําใสล้น ไม่มีระบบแจ้งเตือน จึงสร้าง
เครื่องแจ้งเตือนโดยใช้ลูกลอยบริเวณบ่อรับน้ําดิบ และถังน้ําใส และ
แมกเนติกรีเลย์ แสดงผลเป็นหลอดไฟและเสียงแจ้งเตือน 

ดําเนินการ 3 เดือน ลงทุน 6,635 บาท 
 

1.5.14 ชุดอุปกรณ์วัดแรงดันน้ํา เสนอโดย กทส.5 กปภ.ข.5 
- ในระบบ DMA ท่ียังไม่มีการวัดแรงดันน้ําในเขตจ่ายน้ํา จึงยากต่อการ
จัดการแรงดัน  จึงสร้างชุดอุปกรณ์วัดแรงดันน้ํา โดยใช้ Pressure 
Sensor ส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทลเลอร์ โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย แสดงผลทางPC หรือ Smart 
phone 

ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน 8,540 บาท 

 
1.5.15 เครื่องวัดและบันทึกแรงดันน้ําแบบ real time ผ่านระบบ

เครือข่าย 3G-4G  
เสนอโดย กปภ.สาขานครสวรรค ์กปภ.ข.10 
- ในตู้ DMA ท่ียังไม่มีการส่งสัญญาณแรงดันน้ํา จึงยากต่อการจัดการ
แรงดัน  จึงได้เพ่ิมเคร่ืองวัดโดยใช้ Pressure Sensor ส่งสัญญาณไป
ยังไมโครคอนโทลเลอร์ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ผ่านระบบเครือข่าย 
3G-4G 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 1,850 บาท 

 
1.5.16 ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนอัตโนมัติทาง

ไลน ์Network Monitoring and Alert System  
เสนอโดย กทส.10 กปภ.ข.10 
- อุปกรณ์เครือข่ายมีจํานวนมาก ยากต่อการตรวจแก้ปัญหา ทําให้
ระบบเครือข่ายล่มโดยไม่ทราบเหตุ จึงได้จัดทําระบบตรวจสอบแบบ 
โดยใช้ Zibbix monitoring แสดงผลได้ real-time และแจ้งเตือนเม่ือมี
ปัญหาผ่าน Line 

ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
 
 
 
 
 

 

1.5.17 Temporary Billing on VPN  
เสนอโดย กทส.2 กปภ.ข.2 
- เม่ือServer ระบบBilling ชําระค่าน้ําประปาท่ีสาขามีปัญหา เขตจะต้อง
เดินทางไปแก้ไขซ่ึงใช้เวลานาน และถูกร้องเรียนจากผู้ใช้น้ํา จึงได้ 
Temporary Billing on VPN ให้สาขาใช้งานชั่วคราวก่อนระบบจะแก้ไข
เสร็จ 

ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
 11 – 
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1.5 รางวัลรองชมเชยลําดับท่ี 2  จํานวน 21 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 105,000 บาท (ต่อ) 

 
1.5.18 ระบบแจง้เตือนการรับชําระเงินไม่ถูกต้อง (CIS) ผ่านระบบ 

line  เสนอโดย กทส.3 กปภ.ข.3 
- เม่ือระบบ CIS มีปัญหา ทําให้ข้อมูลการชําระเงินซํ้าซ้อน ต้องทําการ
ยกเลิกข้อมูลออกภายในวันนั้น จึงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลของระบบ CIS 
แจ้งเตือน ผ่าน Line แบบอัตโนมัติวันละ 3 ครั้ง 

ดําเนินการ 1 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 1.5.19 ระบบการติดตามข้อมูลป้อนกลับทันที (Feedback) 
เสนอโดย กทส.1 และ กรจ.1 กปภ.ข.1 
- การส่งรายงานข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้น้ําเป็นเอกสาร เช่นการติดต้ัง
มาตรการให้บริการ มีความยุ่งยากสิ้นเปลืองและผิดพลาด จึงพัฒนา 
Web App โดยสาขารายงานข้อมูลผ่านระบบ และเขตจะตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนส่งต่อไป 

ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
1.5.20 ระบบติดตามรายงานชี้แจงผลการตรวจสอบ 
เสนอโดย กทส.7 กปภ.ข.7 
- รายงานการตรวจสอบมีเอกสารมาก ยากในการวิเคราะห์และติดตาม
ผล จึงพัฒนา web application โดยให้ชี้แจงและส่งเอกสารผ่านระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบและแจ้งผลได้ทันที ทํางานง่าย
ขึ้น ลดระยะเวลา 

ดําเนินการ 4 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
1.5.21 ระบบบรหิารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน Active Directory 

(Active Directory User Management)  
เสนอโดย กทส.7 กปภ.ข.7 
- มี IT Admin หลายคนในการจัดการ user account จัดการยาก password 
รั่วไหล จึงสร้าง web application จัดการบัญชีผู้ใช้งาน Active Directory 
โดยจัดการผ่าน user account ลดขั้นตอนการทํางาน 

ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 0 บาท 
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2. รางวัลนวัตกรรมกระบวนการทํางาน ปี 2560 
2.1 รางวัลระดับดีเด่น จํานวน 1 ผลงาน รางวัลละ 12,000 บาท รวม 12,000 บาท 

 
2.1.1 กระบวนการลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 
เสนอโดย กคน. รผว. 
- การสอบเทียบเคร่ืองมือตามท่ีกําหนด ต้องส่งหน่วยงานภายนอกมี
ค่าใช้จ่ายสูง จึงสร้างกระบวนการทวนสอบเองข้ึน โดยส่งทดสอบ
ภายนอก 1 ชิ้นเพ่ือเป็นต้นแบบ หรือบางชิ้นทวนสอบได้เอง 
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงจากปี 2559 ถึง 54.87 % 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 38613.5 บาท 

2.2 รางวัลระดับดี จํานวน 1 ผลงาน รางวัลละ 7,000 บาท รวม 7,000 บาท 

 

2.2.1 กระบวนการลดระยะเวลาการให้บริการทดสอบโลหะหนัก
ในน้ํา  เสนอโดย กคน. รผว. 

- การวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง AAS ใช้เวลาประมาณ 20 วัน 
และเครื่อง AAS หมดอายุใช้งาน จึงปรับปรุงโดยใช้เครื่อง ICP-MS 
และปรับข้ันตอนการทํางาน ลดระยะเวลาการทํางานเหลือ 15 วัน  

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 0 บาท 

2.3 รางวัลชมเชยลําดับท่ี1 จํานวน 3 ผลงาน รางวัลละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท 

 
2.3.1 กระบวนการแจ้งเวียนเอกสารภายในหน่วยงาน 
เสนอโดย กฝภ.1 รผบ. 
- การแจ้งเวียนเอกสาร พนักงานบางคนไม่ได้รับทราบหรือเอกสาร
สูญหาย จึงปรับปรุงโดยแจ้งเวียนบน Dropbox แบบออนไลน์ ทํา
ให้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารแจ้งเวียนผ่านได้ตลอดเวลา 

ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน 0 บาท  

 2.3.2 การควบคุมภายใน 
เสนอโดย กคภ. กพส. 
- จากเดิมนํา excel file จัดทํารายงานเสนอสายงาน เป็นหน่วยงาน
จัดทําผ่านระบบการระบบประเมินการควบคุมภายด้วยตนเอง: 
CSA เพ่ือนําเสนอสายงาน สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลได้ 
Online Real Time พร้อมรายงานผล ทําให้ใช้ระยะเวลาดําเนินการ
น้อยลง 

ดําเนินการ – เดือน ลงทุน – บาท 
 2.3.3 การส่ือสารภายในผ่าน Application Line 

เสนอโดย กสอ. กลส. ผชล. 
- การสื่อสารภายในเดิมใช้สื่อท่ีเป็นกระดาษและเสียงตามสาย จึง
ปรับปรุงโดยให้ความสําคัญต่อการสร้าง Content การออกแบบสื่อ
และช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ทางกลุ่มไลน์ ทําให้สื่อสารได้
รวดเร็ว ประหยัด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วข้ึน 

ดําเนินการ – เดือน ลงทุน – บาท 
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2.4 รางวัลระดับชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 9 ผลงาน รางวัลละ 2,500 บาท รวม 22,500 บาท 
 

2.4.1 กระบวนการส่งบาร์โค้ดค่าน้ําประปาผ่าน Application Line 
เสนอโดย กปภ.เชียงใหม่ (พ) กปภ.ข.9 
- ผู้ใช้น้ําได้รับใบแจ้งหนี้ล่าช้า หายหรือเกินกําหนด ชําระตามจุด
บริการไม่ได้ จึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้น้ําโดยส่งบาร์โค้ด
ผ่าน Line และสามารถติดต่อ/สอบถามข้อมูลอ่ืนๆ ได้ 

ดําเนินการ 10 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
2.4.2 การะบวนการ เร่งรัดหนี้ ตามคําสั่ง 392/60 
เสนอโดย กปภ.หาดใหญ่ (พ) กปภ.ข.5 
- การส่งเอกสารแจ้งเตือนผู้ใช้น้ําค้างชําระทางไปรษณีย์ ไม่มีลงรับ
เอกสารจากผู้ใช้น้ํา จึงสร้าง report จาก access โดยใช้ข้อมูลจาก 
billing จัดทําใบแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร มีทะเบียนคุม โดยผู้ตัด
มาตรส่งใบแจ้งเตือน และให้ลงนามรับทราบ 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
2.4.3 รายงานสาเหตุผลการดําเนินงานเพ่ือชี้แจง ครส.และ

รายงาน รปก.5 ประจําเดือน 
เสนอโดย กทส.5 กปภ.ข.5 
- การติดตามและรายงานชี้แจงผลการดําเนินงาน ทางกระทู้กระดาน
ข่าวในเว็บไซด์ มีความยุ่งยาก จึงปรับปรุงโดยการให้รายงานผ่าน 
Web App ทําให้การรายงานติดตามง่าย สามารถเข้าดูได้ทันที 

ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 0 บาท 

 2.4.4 กระบวนการการรวบรวมเอกสารโครงการของหน่วยงานใน
สังกัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต ์

เสนอโดย กทส.5 กปภ.ข.5 
- การรวบรวมเอกสารจากหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์, ฝากพนักงานส่ง

, E-Mail และ Messenger ล่าช้าและไม่ครบถ้วน จึงปรับปรุงโดยให้
สาขา Upload ไฟล์มายังโฟลเดอร์ท่ีกําหนดไว้ ทําให้การติดตาม
และตรวจสอบง่ายและรวดเร็ว  

ดําเนินการ - เดือน ลงทุน - บาท 

 
 
 
 
 
 

 

2.4.5 กระบวนการ ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของงานทรัพยากร
บุคคลโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

เสนอโดย กปภ.ข.1 
- การใช้แบบฟอร์มเอกสาร เช่น ใบลา/อนุมัติเดินทาง ยุ่งยาก เสีย
ค่าใช้จ่าย เกิดความผิดพลาดในระบบ SAP จึงพัฒนา Web App 
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ย่ืนขอและอนุมัติผ่านระบบ อัพ
โหลดข้อมูลเข้าระบบ SAP ได้ ลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการทํางาน 

ดําเนินการ 8 เดือน ลงทุน 0 บาท 
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- 2.4 รางวัลระดับชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 9 ผลงาน รางวัลละ 2,500 บาท รวม 22,500 บาท (ต่อ) 
 

2.4.6 Eagle Eye  เสนอโดย กจผ. สนญ. 
- เพ่ือให้หัวหน้าทีมติดตามงานได้ จึงใช้ Microsoft Excel สร้าง
เงื่อนไขโดยใช้ฟังก์ชั่น If ให้แสดงสถานะของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ว่างานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือ ล่าช้ากว่ากําหนด 
ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จ 

ดําเนินการ - เดือน ลงทุน 0 บาท 

 
2.4.7 กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management: PMS) เสนอโดย กปบ. สนญ. 
- การจัดการผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ
นําเสนอ ผวก. เห็นชอบ  มีปัจจัยนําเข้าท่ีสําคัญไม่เหมาะสม จึง
จัดทําแผนปรับปรุงประกอบด้วย 1) ประเมินความเหมาะสม 
ครบถ้วน 2) จัดทําแผนกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

ดําเนินการ - เดือน ลงทุน - บาท 

 
 
 
 
 
 

 

2.4.8 อุปกรณ์นับรอบการเปิดน้ําล้างย้อน สําหรับหม้อกรองแบบ
มือหมุน เสนอโดย กปภ.แม่สาย กปภ.ข.9 

- การหมุนเปิตประตูน้ําล้าง ไม่ทราบปริมาณน้ําล้างกรอง  จึงสร้าง
เครื่องนับรอบการหมุนประตูน้ํา และทดลองหาจํานวนรอบและ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และกําหนดให้พนักงานทุกกะใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือลดปริมาณนํ้าสูญเสีย 

ดําเนินการ 11 เดือน ลงทุน 655 บาท 
 

 
2.4.9 กระบวนการจัดทําสัญญา 
เสนอโดย กปภ.ข.3 
- กระบวนการจัดทําสัญญามีการสร้างไฟล์งานหลายไฟล์  มี
แบบฟอร์มมาก ใช้การคํานวณด้วยมือ ใช้เวลานาน มีความ
ผิดพลาด จึงจัดระบบใหม่ให้คีย์ข้อมูลในไฟล์เดียว ใช้ Microsoft 
Excel คํานวณ แล้วเลือกรูปแบบเอกสารและสิ่งพิมพ์เอกสารได้เลย 

ดําเนินการ - เดือน ลงทุน - บาท 
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รายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 

ผลงาน 
หน่วยงาน/

สังกัด 
ผู้เสนอผลงาน 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1. ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ปี 2560 จํานวน 42 ผลงาน ดังน้ี 

1.1 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญทอง (ไม่มีผลงานท่ีได้รับรางวัล) 
1.2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน  จํานวน 5 ผลงาน 

1.2.1 ชุดทดสอบค่าเหล็กในนํ้า 
(QCR8-Iron Test Kit) 

กรค.8  
กปภ.เขต 8 

นางสาวบุษบา สภุาพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ 6 - 

1.2.2 ชุดทดสอบ Spore Gel กคน. รผว. 

น.ส.ขัตติยา สุขประเสริฐ 
น.ส.รัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรรม 
นายชัชนันท์ นิวาสวงษ์ 
น.ส.ชลนิชา ทองขลิบ 

นักวิทยาศาสตร์ 5 
นักวิทยาศาสตร์ 7 
นักวิทยาศาสตร์ 4 
หนง.8 งานเคมีและจุลชีวะ 

 
 

0 2551 8606 
 

1.2.3 Mr.Robot ผู้ให้บริการ
ข้อมูลรองรับ PWA 4.0 

กรค.5  
กปภ.ข.5 

นายสมชาย บุญส่ง 
นางจิตติมา ใสบริสุทธ์ิ 

หนง.8 งทผ.กปภ.ข.5 
ผช.ผจก.หาดใหญ่ (พ) 

08 6307 9096 
08 9653 1896 

1.2.4 โปรแกรมจัดการมาตรวัดน้ํา 
(WMD Meter Control) 

กมน. รผว. 

นายธงไชย อ่องจันทร์ 
นายวสันต์ อยู่เย็น 
นางสาวหทัยชนก จันทวงษ ์
นายปิยะพงษ์ แน่นอุดร 
นายแวหามะ จานะ 
นางสาวทัศนี เพียรทํา 
นายภักดี คําแดง 
นางอุษา โชติศิร ิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 
วิศวกร 6 
วิศวกร 4 
วิศวกร 4 
นักบัญชี 4 
นักบัญชี 4 
ผอ.กมน. 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 7  

06 1028 4116 
0 2551 8063 
0 2551 8061 
0 2551 8063 
0 2551 8061 
0 2551 8061 
0 2551 8082 
0 2551 8060 

1.2.5 ระบบประเมินความพึงพอใจ
ทันที ณ จุดให้บริการ PWA 

Customer Satisfaction Assessment 

System (CSAS) 

กทส.10  
กปภ.ข.10 

น.ส.จิตราภรณ์ ปาล ี วิศวกร 7 08 2888 6940 

1.3 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 ผลงาน 

1.3.1 Power saving box For 
          Flow Meter 

กทน. ผชท. 

นายยุทธศักด์ิ แสงจันทร์ 
นายนนท์ โพธิวาระ 
นายสุธา ภู่พูลทรัพย์ 
นายไชยเชษฐ์ ลทัธิธนธรรม 
นายคชา สมทา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
วิศวกร 5 
วิศวกร 5 
ผอ.กทน. 
วิศวกร 6 

08 4127 2620 
09 3340 3883 
09 3141 5954 
08 9129 5394 
08 6668 5889 

1.3.2 เครื่องจ่ายสารเคมี ต้นทุน
ต่ําประหยัดงบประมาณ 

กปภ.เทิง  
กปภ.ข.9 

นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์ 
นายเกษม นวลดี 

นายช่างเคร่ืองกล ๖ 
ผจก.กปภ.เทิง 

08 6189 4548 
08 9700 2751 

1.3.3 เคร่ืองแจ้งเตือนเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายเคร่ืองสูบน้ําแบบ
อัจฉริยะ 

กปภ.เพชรบุรี  
กปภ.ข.3 

นายเอกพล  ปัทมดิลก 
นายรัตนะ  พลชนา 

วิศวกร 5 
วิศวกร 5 

08 3082 8673 
08 3126 2656 
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รายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 (ต่อ) 

 

ผลงาน 
หน่วยงาน/

สังกัด 
ผู้เสนอผลงาน 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1.3 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 10 ผลงาน (ต่อ) 

1.3.4 เครื่องแจง้เตือนสารส้ม
และแก็สคลอรีนหมดด้วย 
Reflective Optical 
Sensor 

กปภ.เกาะสมุย 
กปภ.ข.4 

นายสันติ  ยิสะหมัน 
นายญัตติพงศ์  เพ็งขาว 
นายสุรพงศ์  สมหวัง 
นายธีรพล  โชคคณาพิทักษ์ 

นายช่างไฟฟ้า 5 
ช่างไฟฟ้า 4 
ผจก.กปภ.เกาะสมุย 
หนง.ผลิต 

08 7274 1968 
09 8398 7323 
08 4317 0404 
08 1894 4848 

1.3.5 เครื่องยันต์กันไหม้ 4.0 
กรค.10  

กปภ.ข.10 

นายสมเจต กาหล 
นายกฤดากร สุฉันทบุตร 
นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง 
นายธีรวิชญ์ ศุภศิริพงษ์ 

หนง.8 หนง.งทผ. 
นายช่างไฟฟ้า 6 
วิศวกร 5 
วิศวกร 5 

08 9703 5430 
08 8238 6373 
08 9755 8411 
08 0253 1012 

1.3.6 ระบบสนับสนุนการทํางาน
ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ํา 
(CIS Support) 

กทส.7  
กปภ.ข.7 

นายสุทธินันทร์  เปี้ยอุด 
นายโสฬส  คมวีระวงศ์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ 
ผอ.กทส. 

08 9636 6204 
 

1.3.7 ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 

กบร.1 กทส.1 
กปภ.ข.1 

นายยสินทร กาญจนกํายาน 
นายสุภาษิต วิริยภาพ 

บุคลากร ๕ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ 

08 9770 7436 
08 6919 1758 

1.3.8 แอปพลิเคชั่นบนมือถือ
สําหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของชา่งไฟฟ้า 

กรค.5 
กปภ.ข.5 

นายสมชาย บุญส่ง 
นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล 
นายอารีดีน ปากบารา 

หนง.งทผ. 
วิศวกร 6 
ผอ.กรค. 

08 6307 9096 
08 6374 1012 
08 1541 3282 

1.3.9 ระบบโครงการจัดการน้ํา
สะอาด 

กทส.9  
กปภ.ข.9 

นายนิรัญ เจริญ 
นางสาวรุ่งนภา ส่งมหาชัย 
นางสาวไวทยา จํานงสุทธเสถียร 
นายหลักชัย พัฒนาเจริญ 

ผอ.กทส. 
หนง.ประมวลข้อมูล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
ผอ.กปภ.ข.9 

08 6533 8236 
08 3570 9018 
08 9698 3409 

1.3.10 ระบบขอเป็นผู้ใช้น้ําผ่าน
เว็บไซต์ 

กสท. และ 
กภส. ผชท. 

นายชวเมธ เอียมสอาด 
นายปิยวิทย์ มีพลอย 
นางสาวนันท์นภัส ปะตังทะสา 
นายพันภัทร กาละศรี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 

0 2551 8760 
0 2551 8760 
0 2551 8760 
0 2551 8752 

1.4 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับท่ี 1 จํานวน 6 ผลงาน ดังน้ี 

1.4.1 อุปกรณ์ต่อท่อแก๊สคลอรีน 
(Vertion 2.0) 

กปภ.บ้านฉาง  
กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร์ กิมานันโท 
นายสายชล มัติโก 
นายวัชร์ชัยนัน วงษ์น้อย 
นายนันทวัฒน์ สืบเรือง 
นายบรรจง ศรีสุข 
นายทีปกร อาทิตย์ 

หนง.ผลิต 
นายช่างไฟฟ้า 6 
นายช่างเคร่ืองกล 5 
ช่างเคร่ืองกล 4 
ผจก.กปภ.บ้านฉาง 
ช่างเคร่ืองกล 4 

- 

1.4.2 เครื่องกวนสารเคมีประหยัด
พลังงานแบบเทอร์ไบน ์2 หัวฉีด 

กปภ.ยโสธร  
กปภ.ข.8 

นายฐานะวุฒิ ทองชุม นายช่างเคร่ืองกล 6 08 8113 0722 

1.4.3 อุปกรณ์ตรวจสอบอัตรา
จ่ายสารเคมี 

กปภ.เลาขวัญ  
กปภ.ข.3 

นายวสันต์ พุฒเครือ ช่างไฟฟ้า 4 09 5492 4495 

1.4.4 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
         ด้วยไฟฟ้า 
        (EC POWER FLOCS) 

กปภ.ปากพนัง 
กปภ.ข.4 

นายฉัตรชัย สุตนพัฒน์ 
นายเทพฤทธิ์ ขนาบแก้ว 
นายพัชรินทร์ โมฬี 
นายไพศาล สุขเกษม 
นายชัฏ ชูพงศ์ 

นายช่างไฟฟ้า 6 
หนง.8 งานผลิต 
นายช่างเคร่ืองกล 5 
นายช่างเคร่ืองกล 5 
ผจก.กปภ.ปากพนัง 

06 1327 3949 
08 3592 2557 
08 8753 2049 
08 9590 6138 
08 2804 5489 

1.4.5 ระบบติดตามงาน 
         (job tracking) 

กทส.3  
กปภ.ข.3 

นายกิตติพงษ์ วิชยาวิวัฒนา 
นายสรณ สุวกูล 
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หนง.ประมวลข้อมูล 

09 1409 6772 
09 6008 4741 
08 9199 5929 
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รายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 (ต่อ) 

  

ผลงาน 
หน่วยงาน/

สังกัด 
ผู้เสนอผลงาน 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1.4 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับท่ี 1 จํานวน 6 ผลงาน ดังน้ี (ตอ่) 

1.4.6 โปรแกรมประยุกต์ Wmap  
        เวอร์ชั่น Clients and Server 

กรจ.9  
กปภ.ข.9 

นายธนพล  อัตถวิบูลย์กุล 
น.ส.นันทพัทธ์  ทิตย์ประวรรณ 
นายพงศธร  พิจิตรธรรม 
นายปรัชญา  เลิกชัยภูมิ 
นางสาววาสนา  มูลแก้ว 
นายพงษ์ศักด์ิ  เด่ียววิไล 

หนง.แผนท่ีแนวท่อ 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 
ผอ.กรจ.กปภ.ข.9 

06 1535 9426 
08 8562 3293 
08 4378 4145 
08 4836 4578 
08 6746 2559 
08 1614 9545 

1.5 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 21 ผลงาน 

1.5.1 ชุดทดสอบ Relay และ 
Timer ในตู้ควบคุมไฟฟ้า
แบบง่าย 

กปภ.ชุมพร  
กปภ.ข.4 

นายอนุเทพ แดงบุญ 
นายมนตรี พรหมภินันท์ 
นายสมพงษ์ ณ นคร 
นายไกรสร มะหะหมัด 
นายเอกวัฒน์ สุขประจันทร์ 

หนง.8 งานผลิต 
ช่างไฟฟ้า 4 
ผช.ผจก.ชุมพร 
ผจก.ชุมพร 
รก.หนง.8 

08 7276 0468 
08 3107 3008 
08 1606 8050 
08 1958 9756 
08 6595 6049 

1.5.2 ตู้สลับเฟสจ่ายโหลด 
         อัตโนมัติ 

กปภ.ขนอม  
กปภ.ข.4 

นายเทอดทูน  มีสุวรรณ 
นายวัยวุธ  จันทรชิต 
นายพุฒธิชัย  หนชัย 
จ.ส.ต.สุเทพ  ลี้ยุทธานนท์ 
นายเอกวัฒน์  สุขประจันทร์ 

หนง.7 งานผลิต 
นายช่างไฟฟ้า 5 
ช่างไฟฟ้า 4 
ผจก.กปภ.ขนอม 
รก.หนง.งทผ.กรค.4 

09 3578 0645 
08 4840 6676 
09 6340 6755 
08 1535 0940 
08 6595 6049 

1.5.3 พลังงานลมเปลี่ยนสถานะ 
กปภ.บ้านฉาง 
กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร์   กิมานันโท 
นายสายชล  มัติโก 
นายวัชร์ชัยนัน  วงษ์น้อย 
นายทีปกร  อาทิตย์ 
นายบรรจง  ศรีสุข 
นายนันทวัฒน์  สืบเรือง 

หัวหน้างานผลิต 
นายช่างไฟฟ้า 6 
นายช่างเคร่ืองกล 5 
ช่างเคร่ืองกล ๔ 
ผจก.สาขาบ้านฉาง 
ช่างเคร่ืองกล ๔ 

06 1826 2897 
09 8645 5515 
06 1519 2262 
08 4047 3740 
09 1453 5565 
08 4795 7390 

1.5.4 เครื่องมือถอด Pressure 
Vessel End Cap  
(ฝาปิด Pressure 
Vessel) RO ด้วย
ระบบไฮดรอลิค 

กปภ.เกาะสมุย 
กปภ.ข.4 

นายธีทัต ลีอุดม 
นายสุรศักด์ิ กั๊กสูงเนิน 
นายวันเฉลิม บํารุงหมู่ 
นายธีระพล โชคณาพิทักษ์ 
นายสุรพงค์  สมหวัง 
นายธีทัต ลีอุดม 

ช่างเคร่ืองกล ๔ 
ช่างไฟฟ้า ๔ 
ช่างไฟฟ้า ๔ 
หนง.๘ งานผลิต 
ผจก.กปภ.เกาะสมุย 
ช่างเคร่ืองกล ๔ 

08 1723 2595 
09 4440 6111 
09 3582 3842 
08 1894 4848 
08 4317 0404 
08 1723 2595 

1.5.5 เครื่องเตมิอากาศสําหรับ
น้ําดิบอย่างง่ายใน
กิจการประปา 

กรค.6  
กปภ.ข.6 

นายอุทัย  พุ่มบัว 
นายสุพจน์ วงษ์สาจันทร์ 
นายอนุรักษ์  ศรีสุพรรณ 
นายธีระ  แก้วแสนชัย 
นายบุญญาฤทธิ์  บญุบํารุง 
นายเปรมชีวิน  ไตรทิพย์ 
ทีมนักวิทยาศาสตร์ งคน.1 
นายสัญญลักษณ์  เบ้าดี 

นายช่างเคร่ืองกล 5 
พนักงานผลิตนํ้า 4 
นายช่างเคร่ืองกล 5 
วิศวกร 5 
ช่างไฟฟ้า 3 
วิศวกร 5 
นักวิทยาศาสตร์ 
ผอ.กรค. 

08 9769 3920 
08 9302 6864 
08 1836 7807 
08 7947 0050 
08 6868 5235 
06 2195 9213 

- 
08 4031 5391 

1.5.6 เครื่องแยกเหรียญ 
เวอร์ชั่น ๒๐๑๗  

กปภ.มุกดาหาร 
กปภ.ข.8 

นางศรัญญา   ศรพรม 
นายยุทธการ  เคนอิตะ 
นางสาวยุพิน  รูปดี 
นายอําพล   สุดนิคม 

หนง.จัดเก็บรายได้ 
ช่างเคร่ืองกล ๔ 
พ.การเงินและบัญชี ๖ 
ผจก.กปภ.มุกดาหาร 

06 2824 1649 
08 8572 9767 
09 4539 7195 
08 1905 2509 
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รายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 (ต่อ) 

ผลงาน หน่วยงาน/
สังกัด 

ผู้เสนอผลงาน 
ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1.5 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 21 ผลงาน (ต่อ) 

1.5.7 เครื่องตรวจสอบข้ัวมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 3 เฟส 

กฝภ.1 สนญ. 
นายอนุวัฒน์  แก้วสมบัติ 
นายเจนณรงค์ ถานา 
นายนุกุล แสงบุญมี 

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 4  
วิศวกร 5 
หนง.8 งานฝึกอบรมภูมิภาค 

08 5708 6733 
08 9434 2931 
08 4480 1220 

1.5.8 เครื่องลดความหนาแน่น
ของคลอรีนร่ัวในอากาศ 

กปภ.ปราจีนบุรี 
กปภ.ข.1 

นายภรินทร์ธร   บุญเกิด 
นายเอกลักษณ์  จินดามรกต 
นายทวีศักด์ิ  สลางสิงห์ 
นายธีรทัศน์  กลองซิต 
ว่าที่ รอ. ธานี  พุกสุริยวงษ์ 
นายทวีศักด์ิ  สลางสิงห์ 

นายช่างไฟฟ้า 5 
นายช่างไฟฟ้า 5 
ช่างไฟฟ้า 4 
หนง. 8 กปภ.แหลมฉบัง 
นักวิทยาศาสตร์ 7 
ช่างไฟฟ้า 4 

06 2156 2895 
08 7746 4225 
09 5657 8999 
08 1863 3224 
08 7553 3884 
09 5657 8999 

1.5.9 CLAMP รัดท่อแบบประหยัด 
กปภ.กาฬสินธ์ุ  
กปภ.ข.6 

นายคมสัน ป้องกัน 
นายธงชาติ แก้วงาม 
นายณ.เณร วัฒนกูล 
นายอัครพล ขุนจร 

นายช่างเคร่ืองกล 6 
ช่างเคร่ืองกล 3 
ผจก.กปภ.กาฬสินธุ์ 
หนง.ผลิต 

08 9275 8664 
08 7995 6054 
08 9711 5106 
08 1768 5233 

1.5.10 เครื่องวัดระดับน้ําหอถังสูง 
กปภ.อํานาจเจริญ 

กปภ.ข.8 

นายปัญญา  หาระสาร 
นายทศพร  โลหะสาร 
นายไกรวิต  กรุรกนก 
นายมนัสพงษ์  ธรรมวงค ์
สังวาลย์ มงคลมะไฟ 
นายทศพร  โลหะสาร 

หนง.ผลิต 
นายช่างไฟฟ้า 6 
นายช่างไฟฟ้า 5 
ช่างเคร่ืองกล 4 
ผจก.กปภ.อํานาจเจริญ 
นายช่างไฟฟ้า 6 

 
08 9717 9846 

 
 
 

08 9717 9846 
1.5.11 ชุดป้องกันความเสียหาย

ของระบบควบคุม
อัตโนมัติในระบบผลิต
น้ําประปา 

กรค.6  
กปภ.ข.6 

นายญาณะวัฒน์  ปี่ทอง 
นายสุเทพ นิยมพงษ์ 

วิศวกร 7 รก.หนง.งทผ. 
วิศวกร 5 

08 6025 8976 
- 

1.5.12 ศูนย์รวบรวมข้อมูลและ
สั่งงานระบบผลติ
น้ําประปาในสังกัด 

กรค.6  
กปภ.ข.6 

นายญาณะวัฒน์  ปี่ทอง 
นายสุเทพ  นิยมพงษ์ 

วิศวกร 7 รก.หนง. 8 
วิศวกร ๕ 

 
08 6025 8976 

- 

1.5.13 อปุกรณ์แจง้เตอืนระบบสบู
นํ้าแรงต่าํหยุดทํางาน นํ้า
เต็มถังนํ้าใส และนํ้าในถัง
นํ้าใสมี 2500 ม³ ควบคุม
โดยสวิทซ์ลกูลอยไฟฟ้า 

กปภ.กุยบุรี 
กปภ.ข.3 

นายสวาท เอ่ียมใจรักษ์ 
นายเตชสิทธ์ิ มีมาก 
นายปิยะพงษ์ ป้อมบุบผา 
นายนพรัตน์ พ่ึงแตง 

นายช่างเคร่ืองกล 5 
นายช่างไฟฟ้า 5 
ช่างไฟฟ้า 3 
หนง.ผลิต 

08 7712 4015 
08 9755 9775 
08 9071 9435 
08 1757 6181 

1.5.14 ชุดอุปกรณ์วัดแรงดันน้ํา 
กทส.5  

กปภ.ข.5 

นายสุทธิศักด์ิ ฟูธนากร 
นางสาวศรัณยา ศุกลรัตน์ 
นายมงคล วัลยะเสวี 
เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ 
นาวสาวกฤติกา เฟ่ืองกําลูน 
นาวสาวรัชฎาภรณ์ แสงแก้ว 

พนักงานคอมพิวเตอร์ 5 
นักวิเคราะห์ระบบงาน 5 
ผอ.กปภ.ข.5 
ผช.ผอ.กปภ.ข.5 
ผอ.กทส.5 
หนง.ประมวลข้อมูล 

08 8396 4455 
08 3657 2843 
08 9700 0101 
08 1483 5238 
08 9465 9395 
09 4025 3689 

1.5.15 เครื่องวัดและบันทึก
แรงดันน้ําแบบ real 
time ผ่านระบบ 
เครือข่าย 3G-4G 

กปภ.นครสวรรค ์
กปภ.ข.10 

นายอดิศักด์ิ ปานขาว 
นางสาวจิตราภรณ์ ปาลี 
นายนฤชา ชาตะวราหะ 
นายประเสริฐศักด์ิ อินทนาศักด์ิ 
นายจินอา สุภานันท์ 

หนง.ผลิต 
วิศวกร 7 
นายช่างไฟฟ้า 6 
นายช่างไฟฟ้า 5 
ผจก.กปภ.นครสวรรค์ 

 
 

08 6737 7438 

1.5.16 ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย 
และแจ้งเตือนอัตโนมัติทาง
ไลน์ Network Monitoring 
and Alert System 

กทส.10  
กปภ.ข.10 

นางสาวจิตราภรณ์ ปาลี วิศวกร 7 08 2888 6940 
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รายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 (ต่อ) 

ผลงาน 
หน่วยงาน/

สังกัด 
ผู้เสนอผลงาน 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1.5 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 21 ผลงาน (ต่อ) 

1.5.17 Temporary Billing on VPN กทส.2  
กปภ.ข.2 

นายทกล้า ชินเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 08 6796 5412 

1.5.18 ระบบแจ้งเตือนการรับ
ชําระเงินไม่ถูกต้อง (CIS) 
ผ่านระบบ line 

กทส.3  
กปภ.ข.3 

นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า หนง.ประมวลข้อมูล - 

1.5.19 ระบบการติดตามข้อมูล
ป้อนกลับทันที 
(Feedback) 

กทส.1  
กปภ.ข.1 

นางสาวสุพรรษา ศรีพา 
นางสาวอภิญญา อยู่คงดี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 
นักประชาสัมพันธ์ 5 

08 0400 2486 
09 1408 4122 

1.5.20 ระบบติดตามรายงาน
ชี้แจงผลการตรวจสอบ 

กทส.7  
กปภ.ข.7 

นายเกียรติศักด์ิ  ศรีทัด 
นายปิยะวิทย์  คําสุข 
นายโสฬส คมวีระวงค์ 
นายเกียรติศักด์ิ  ศรีทัด 

พ.คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมฯ 
ผอ.กทส.7 
พ.คอมพิวเตอร์ 

089-9407591 
088-5802435 
081-5463990 
089-9407591 

1.5.21 ระบบบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้งาน Active Directory 
(Active Directory User 
Management) 

กทส.7  
กปภ.ข.7 

นายสุทธินันทร์ เปี้ยอุด 
นายภควัต ศุขคุณ 
นายวีรนันท์ มาลาศิลป์ 
นายโสฬส คมวีระวงศ ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
ผอ.กทส.กปภ.ข.7 

   

   08 9636 6204 
08 4448 0080 
09 4513 5800 

2. ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน ปี 2560 จํานวน 14 ผลงาน ดังน้ี 
2.1 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลระดับดีเด่น จํานวน 1 ผลงาน ดังน้ี 

2.1.1 กระบวนการลดค่าใช้จ่ายใน
การสอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 

กคน. สนญ. 

น.ส.ชลนิชา ทองขลิบ 
น.ส.รัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรรม 
น.ส.เพชรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุก 
น.ส.ขัตติยา สุขประเสริฐ 
นายชัชนันท์ นิวาสวงษ ์

หนง.8 งานเคมีและจุลชีวะ 
นักวิทยาศาสตร์ 7 
นักวิทยาศาสตร์ 7 
นักวิทยาศาสตร์ 5 
นักวิทยาศาสตร์ 4 

02 551 8606 

2.2 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลระดับดี จํานวน 1 ผลงาน ดังน้ี 

2.2.1 กระบวนการลดระยะเวลา
การให้บริการทดสอบโลหะ
หนักในนํ้า 

กคน. สนญ. 

นางฐิติมา สุขมาก ยามช่วง 
นางนพศรัณย์ บุญอยู่ 
นายจักราวุธ สอนประสาร 
น.ส.ชญานี อรุณสมบูรณ์ 
น.ส.วรพรรณ มีวุฒิสม 

นักวิทยาศาสาตร์ 7 
นักวิทยาศาสาตร์ 7 
นักวิทยาศาสาตร์ 7 
นักวิทยาศาสาตร์ 6 
นักวิทยาศาสาตร์ 6 

- 

2.3 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลรางวัลชมเชยลําดับท่ี 1 จํานวน 3 ผลงาน ดังน้ี 

2.3.1 กระบวนการแจ้งเวียน
เอกสารภายในหน่วยงาน 

กฝภ.1 รผบ. 

นางสาวสุภมาส น้อยเสงี่ยม 
นายนุกุล แสงบุญมี 
นายวิโรจน์ พนาสันติพงษ์ 
นายคมกฤช รัตนธรรม 
นางกัญญาวีร์ พนาสันติพงษ์ 
นางสาวเกษมศรี ปล่ังสูงเนิน 
นางสาวอาภาพร เพชรศรีสม 
นายคณาธิป คําอินทร์ 
นางอุลัยลักษณ์ จุมปามัน 
นายเจนณรงค์ ถานา 
นายอนุวัฒน์ แก้วสมบัติ 
นางบัวคํา เรือนดี 

ผอ.กฝภ.1 
หนง.งานฝึกอบรมภูมภิาค 
หนง.งานแผนฯ 
นักบริหารงานท่ัวไป 7 
พนักงานฝึกอบรม 7 
พนักงานการเงินและบัญชี 7 
วิทยากรฝึกอบรม 7 
พนักงานพัสดุ 5 
พนักงานธุรการ 5 
วิศวกร 5 
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 4 
พนักงานสถานท่ี 4 

- 

2.3.2 การควบคุมภายใน กพส. กคภ. รผผ. นายกันตพัฒน์  คําโย นักวิเคราะห์ระบบงาน 6 - 
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รายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 (ต่อ) 
ผลงาน หน่วยงาน/

สังกัด 
ผู้เสนอผลงาน 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
2.3 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลรางวัลชมเชยลําดับท่ี 1 จํานวน 3 ผลงาน ดังน้ี (ต่อ) 

2.3.3 การสื่อสารภายในผ่าน 
Application Line 

กสอ., กลส., สสล. 
ผชล. 

นางนรัญชลี  รุ่งรัตนาอุบล 
นายธงชัย  ระยะกุญชร 
น.ส.นิศารัตน์  เชื้อหอม 
นางมัลลิกา  เจริญพานิช 

ผอ.สสล. 
ผอ.กสอ. 
ผอ.กลส. 
หนง.สื่อสารภายใน 

- 

2.4 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางาน รางวัลรางวัลชมเชยลําดับท่ี 2 จํานวน 9 ผลงาน ดังน้ี 
2.4.1 กระบวนการส่งบาร์โค้ดค่า

น้ําประปาผ่าน Application 
Line 

กปภ.เชียงใหม่ 
(พ) กปภ.ข.9 

นางสาวสุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ 
นางสาวแสงเดือน  ไชยบวรนันท์ 
นางสาวกมลวรรณ  สุภาจิตต์ 

นักบัญชี 6 
พนักงานการเงินและบัญชี 6 
พนักงานการเงินและบัญชี 6 

- 

2.4.2 การะบวนการเร่งรัดหนี้ 
ตามคําสั่ง 392/60 

กปภ.หาดใหญ่ 
(พ) กปภ.ข.5 

นายจีรวัฒน์  แสงจันทร์ 
นายสายัณห์ คชกาญจน์ 

หัวหน้างาน 8 
พนักงานการเงินและบัญชี 6 - 

2.4.3 รายงานสาเหตุผลการ
ดําเนินงานเพื่อชี้แจง ครส.
และรายงาน รปก.5 
ประจําเดือน 

กทส.5  
กปภ.ข.5 

นางสาวสุพรรณิกา ลาโสม 
นางสายทิพย์ มะเด่ือ 
นางสาวศรัณยา ศุกลรัตน์ 
นายมงคล วัลยะเสวี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 
นักวิเคราะห์ระบบงาน 5 
ผอ.กปภ.ข.5 

- 

2.4.4 กระบวนการการรวบรวม
เอกสารโครงการของ
หน่วยงานในสังกัดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ 

กทส.5  
กปภ.ข.5 

นายวัชรชัย ปราบณรงค ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ แสงแก้ว 
นางสาวกฤติกา เฟ่ืองลํากูน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 
หนง.8 งานประมวลขอ้มูล 
ผอ.กทส. 

- 

2.4.5 กระบวนการ ปรับปรุงข้ันตอน
การทํางานของงานทรัพยากร
บุ ค ค ล  โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

กปภ.ข.1 นายยสินทร กาญจนกํายาน 
นายสุภาษิต วิริยภาพ 

บุคลากร ๕ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ - 

2.4.6 Eagle Eye กจผ. รผผ. น.ส.ภัทรนิษฐ์  พักศาหาร วิศวกร 7 รก.หนง. - 
2.4.7 กระบวนการจัดการผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance 
Management : PMS) 

กปบ. รผบ. นางสาวปวีณา เข็มจัด 
นางสาวพิมพ์จันทร์ รัตนสุวรรณ 

หนง.ประเมินผลฯ 
ผอ.กปบ. - 

2.4.8 อุปกรณ์นบัรอบการเปิดน้ํา
ล้างย้อนสําหรับหม้อกรอง
แบบมือหมุน 

กปภ.แม่สาย  
กปภ.ข.9 

นายกฤตณรงค์  วงศ์ชมภู 
นายธีรยุทธ  ทองคําดี 
นายณรงค์ศักด์ิ  แสนโยเมือง 

นายช่างเคร่ืองกล 5 
นายช่างเคร่ืองกล 5 
ช่างเคร่ืองกล 3 

- 

2.4.9 กระบวนการจัดทําสัญญา กปภ.ข.3 นางสาวนิตยา สอาด นักบัญชี 7 - 
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