การขยายผลเจตจานงสุจริต
“Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”
เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E ภายใต้ U : Under Good Governance
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ผนึกกาลังประกาศเจตจานงการต่อต้า นการทุจริ ต “Zero
ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Tolerance

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 เป็นประธาน
ในพิธีการประกาศเจตจานงและร่วมลงนามในใบประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance
ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”ร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1-3 (ภาคใต้) และผู้บริหาร
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 4) ประกอบด้วย นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี, นายภิญโญ ทองเจิม ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายสมปอง ดารงอ่อง
ตระกูล ผู้อานวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4 รวมทั้งประธานชมรมผู้จัดการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคใต้) จั งหวัดยะลาและพนักงานในสังกัด พร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านความโปร่งใสทั้ง
8 ระบบ ตามนโยบาย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA KEEN 14 : สานงานเดิม : Keep improving
Existing Business (KE4) : Good Governance ให้ทุกหน่วยงานดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิ บาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้และส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง Role Model ในการ
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TRUST + E : UNDER GOOD GOVERNANCE ให้แก่พนักงาน PEA ต่อไป

รายงาน : กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ สานักผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ประชุมคณะส่งเสริมการดาเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนปี 2562 พร้อมทั้งประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย ปรีดาภิรัตน์ ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบั ติการและบารุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะทางานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานการประชุมคณะส่งเสริมการดาเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 เพื่อชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติทั้ง 4 มิติ ให้หน่วยงานในสานักงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี),
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพิมาย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสีคิ้ว,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง
และการไฟฟ้าในสังกัด พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA
ไม่ทนต่อการทุจริต” การบรรยายแนวทางการดาเนินการการไฟฟ้าโปร่งใสและการรายงานผลการดาเนินงานผ่าน
ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดาเนินการภายในหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กาหนด ทั้งนี้ การดาเนินการฯ ดังกล่าว
เป็ นการตอบสนองนโยบายขององค์ กรในด้ านการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ป้องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน PEA ภายใต้ ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย มองค์ ก ร TRUST + E : UNDER GOOD
GOVERNANCE

รายงาน : กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ สานักผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “Soft Control” และประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตฯ

เมื่อวัน จั น ทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายจตุธ รรม เรือ งจุติโ พธิ์พ าน ผู้อานวยการ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี วั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย ม สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใส
และการต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) และการดาเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร” พร้อมทั้ง
ได้มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต ” ร่วมกัน
ระหว่าง ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก, ผู้อานวยการฝ่าย, ผู้อานวยการกอง
และผู้จัดการการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด การบรรยายให้ความรู้โดย คุณนุชรัจม์ มูลทา เจ้าพนักงานการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ส านั ก งานคณะกรรมการและปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ป ระจ าจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
โดยได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนแม่บทด้านกากับดูแล
กิจ การที่ดี ที่ว่า ด้ว ยเรื่อ งการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต คอรัป ชั่น ของ กฟภ. (ปี 2560 - 2564)
และ แผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี 2560 ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา (แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ Soft Control) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้ในการดาเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร แก่สานักงานการไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก ทุกแห่ง ทั้งนี้
การดาเนินการฯ ดังกล่าว เป็นการตอบสนองนโยบายขององค์กรในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับค่านิยมสุจริต คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน PEA ภายใต้ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TRUST + E : UNDER
GOOD GOVERNANCE
รายงาน : กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ สานักผู้ว่าการ

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบนโยบายและ
ร่วมกิจกรรม CG และ CSR ของ PEA

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีฯ มอบนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
และร่วมพิธีลงนามประกาศเจตจานง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ระหว่าง ผู้อานวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า
PEA เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การดาเนินกิจกรรมด้าน CG ของ PEA ควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ การดาเนินงานควรประยุกต์นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ จะ
ทาให้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาและขยายการดาเนินงานโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใส เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ที่มีกว่า 20 ล้านราย การกากับกิจการที่ดี
การไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น เป็นเรื่องถูกต้อง ทาให้องค์กรมั่นคงและดารงอยู่ได้ในระยะยาว

รายงาน : กองกากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ สานักผู้ว่าการ

