กระทรวงมหาดไทย

“ทุ่มสุดตัว” ภาพการทางานโดนใจของช่างซ่อมประปา คว้าใจผู้ใช้นาไปเต็มๆ
“ช่ างมาซ่ อมท่ อที่ แ ตกให้ ที่ ห มู่ บ้ า นเดอะคั ล เลอร์ ติ ว านนท์ ทางานกลางแดดเกื อ บ 3 ชม. เนื ้อ ตั ว
เปรอะเปื ้ อนไปทั้ ง ตั ว ทางานทุ่ มเทมากและอั ธ ยาศั ย ดี ไม่ เ รี ยกเก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย เก็ บ กวาดงานเรี ยบร้ อย ” นี่คือ
ข้ อ ความที่ ถู ก โพสต์ ล งบนเฟสบุ๊ ค การประปานครหลวง โดย คุ ณ ทวี พ ร มหั ต ธน
ผูใ้ ช้น้ าซึ่ งประทับใจในการให้บริ การที่สะดวกรวดเร็ ว และเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่เป็ นมิตร
ของตัว แทนกองงานซ่ อ มท่ อ ประปาสาขานนทบุ รี ที่ ท างานอย่า งไม่ รู้ จ ัก เหน็ ด เหนื่ อ ย เพื่ อ
แก้ปัญหาให้กบั ผูใ้ ช้น้ า ท่ามกลางอากาศร้อนจัดถึงสามชัว่ โมง มีผกู้ ดไลด์และแชร์เป็นจานวนมาก ทราบ
ชื่ อภายหลังคือ คุ ณอุดร พิมพ์ ศรี ตัวแทนของการประปานครหลวง สานักงานประปาสาขา
นนทบุรี เราจะมาทาความรู ้จกั เขาผูน้ ้ ีกนั ดีกว่า
คุ ณ อุ ด ร พิม พ์ ศ รี เล่ าถึ งเหตุ การณ์ ในวันนั้นว่า ได้รั บมอบหมายให้
ออกปฎิ บั ติ ง านซ่ อมท่ อ รั่ ว ใต้ ดิ น เมื่ อ ไปถึ งหน้ า งาน บ้ า นเลขที่ 91/9
หมู่บา้ นเดอะคัลเลอร์ - ติวานนท์ ซอย 4 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี พบจุดรั่วอยู่
บริ เวณหน้ามาตร เนื่ องจากการทรุ ดตัวของหน้าดิน ทาให้ท่อบริ การซึ่ งเป็ นท่อ PB
(สี ดา) ขนาด 20 มม. แตกชารุ ดอยูใ่ ต้พ้นื ปูน
จากภาพที่ผใู ้ ช้น้ าโพสต์แชร์ ในเฟสบุ๊ค เป็ นภาพขณะที่คุณอุดรปฏิบตั ิงาน
ในลักษณะนอนราบ เนื้ อตัวเปื้ อนไปด้วยโคลน เนื่ องจากเป็ นพื้นที่แคบและท่ออยู่
ลึกมากกว่า 60 ซม. จึงนอนเอื้อมสุ ดแขนเพื่อเปลี่ ยนท่อที่หกั ชารุ ด ต้องใช้เวลา
ถึง 3 ชม. กว่างานจะแล้วเสร็ จท่ามกลางแดดร้อน เพราะทายากมาก โดยยึดหลัก
ในการทางานว่า ต้องทาให้ดีที่สุด ให้ผใู ้ ช้น้ าสบายใจมากที่สุด จึงต้องพยายามทาทุก
วิธีเท่าที่จะทาได้ แม้เนื้ อตัวต้องสกปรกเลอะเทอะไปด้วยโคลนก็ตาม หลังจากงาน
เสร็ จ จะต้องเก็บกวาดล้างทาความสะอาดหน้างานให้เรี ยบร้อยเสมอ โดยมีมุมมอง
ของการทางานว่า การซ่ อมท่อแตกอย่างรวดเร็ ว จะเป็ นการช่วยรักษาภาพลักษณ์ให้
การประปาได้ และยังเป็ นการช่วยประหยัดน้ า ลดน้ าสู ญเสี ย ที่สาคัญทาให้ผใู ้ ช้น้ าพอใจ
หลังจากที่ นักข่าวของเราแจ้งให้ทราบว่า ผูใ้ ช้น้ าชมเชยการทางานผ่านเฟสบุ๊คและมียอดกดไลค์เป็ นจานวนมาก
พร้อมให้ดูภาพที่ผใู ้ ช้น้ าโพสต์ให้ดู คุณอุดรยิม้ ด้วยแววตาที่ภาคภูมิใจ พร้อมกับเผยความรู ้สึกว่า

“ดีใจมากครับที่มีคนเห็ นความตั้งใจในการทางาน ถื อเป็ นกาลังใจให้ผมและทีมงาน ยอมรั บว่างานซ่ อมท่อ
เหนื่ อยกายมาก แต่ใจทนได้ (แหม ตอบได้โดนใจจริ งๆ) สิ่ งที่อยากบอกผูใ้ ช้น้ า บางครั้งท่อแตกใต้ดินหน้าบ้านผูใ้ ช้น้ า
เจ้าของบ้านหลายคนไม่ยอมให้ซ่อม กลัวเราทาเลอะเทอะ หรื อเกะกะ เสี ยงดัง เข้าออกบ้านไม่สะดวก ผมอยากบอกให้
เข้า ใจว่า ถ้าท่ อรั่ วแล้ว น้ า ในบ้า นก็ จะไหลอ่อน พื้ นใต้ดินก็ อาจชารุ ดเพราะน้ า เซาะเป็ นโพรง อี ก อย่างน่ า เสี ย ดาย
น้ าประปาดีๆ จะไหลทิ้งไปเปล่าๆ ผมจึงอยากฝากถึงผูใ้ ช้น้ าให้ความร่ วมมือกับกองงานซ่อมท่อประปา ถ้าให้ผมซ่ อม รับรอง
ผมทาให้อย่างดี กลบให้เรี ยบร้อย คืนสภาพให้เหมือนเดิม และฝากถึงคนที่ปฏิบตั ิงานเหมือนผมทุกคนว่าให้ทางานอย่างเต็มที่
ครับ”
และจากการทางานด้วยความทุ่มเทของคุ ณอุ ดร ส่ งผลให้ นายธนศั กดิ์
วัฒนฐานะ ผูว้ ่าการการประปานครหลวง ขอดูตวั พร้อม มอบรางวัลเป็ นกาลังใจ
และขอบคุ ณที่ ท างานเป็ นตัวแทน กปน. ที่ ดี มี ความรั บผิ ดชอบ ให้ บริ การ
ประชาชนอย่างดีเยีย่ ม
ถึ งแม้ว่าคุ ณอุ ดมจะเป็ นเพี ยงตัว แทนกองงานซ่ อ มท่ อ ประปาของ
กปน. จากการทางานที่ให้บริ การประชาชนเป็ นอย่างดีน้ ี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “หากเราตั้งใจทางานอย่ างทุ่มเท และมุ่งมั่นด้ วย
ความรับผิดชอบ เพือ่ ให้ ได้ ผลงานทีด่ ีแล้ว ย่ อมได้ รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาเสมอ เพราะคนมีตา ฟ้ามองเห็นความดี ไม่ ช้าก็
เร็ว”
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