
 

 

การขยายผลเจตจ านงสุจริต  

“Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เพ่ือตอบสนองการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E ภายใต้ U : Under Good Governance  

ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต  

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

  



สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ผนึกก าลังประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance  
ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 เป็นประธาน
ในพิธีการประกาศเจตจ านงและร่วมลงนามในใบประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance  
ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”ร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1-3 (ภาคใต้) และผู้บริหาร 
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 4) ประกอบด้วย นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) 
จังหวัดเพชรบุรี, นายภิญโญ ทองเจิม ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายสมปอง ด ารงอ่อง
ตระกูล ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4 รวมทั้งประธานชมรมผู้จัดการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)  จังหวัดนครศรีธรรมราช, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลาและพนักงานในสังกัด พร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านความโปร่งใสทั้ง  
8 ระบบ ตามนโยบาย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA KEEN 14 : สานงานเดิม : Keep improving 
Existing Business (KE4) : Good Governance ให้ทุกหน่วยงานด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้และส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง Role Model ในการ
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TRUST + E : UNDER GOOD GOVERNANCE ให้แก่พนักงาน PEA ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

รายงาน : กองก ากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ ส านักผู้ว่าการ 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ประชุมคณะส่งเสริมการด าเนินงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนปี 2562 พร้อมทั้งประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย ปรีดาภิรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะท างานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  
เป็นประธานการประชุมคณะส่งเสริมการด าเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 เพ่ือชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติทั้ง 4 มิติ ให้หน่วยงานในส านักงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี),  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิมาย,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้ว,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง  
และการไฟฟ้าในสังกัด พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA  
ไม่ทนต่อการทุจริต” การบรรยายแนวทางการด าเนินการการไฟฟ้าโปร่งใสและการรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและ
สามารถด าเนินการภายในหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด ทั้งนี้ การด าเนินการฯ ดังกล่าว 
เป็นการตอบสนองนโยบายขององค์กรในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน PEA ภายใต้ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TRUST + E : UNDER GOOD 
GOVERNANCE 

 

   

 

 

รายงาน : กองก ากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ ส านักผู้ว่าการ 



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

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อ านวยการ การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานเสริมสร้างความตระหนักรู้  
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  
และการต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) และการด าเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร” พร้อมทั้ง
ได้มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกัน
ระหว่าง ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก, ผู้อ านวยการฝ่าย, ผู้อ านวยการกอง 
และผู้จัดการการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด การบรรยายให้ความรู้โดย คุณนุชรัจม์ มูลทา เจ้าพนักงานการป้องกัน
การทุจริต ส านักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติประจ าจั งหวัดพิษณุ โลก  
โดยได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด 

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนแม่บทด้านก ากับดูแล
กิจการที่ดี ที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ.  (ปี 2560 - 2564)  
และ แผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2560 ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา (แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ Soft Control) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้ในการด าเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร แก่ส านักงานการไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก ทุกแห่ง ทั้งนี้ 
การด าเนินการฯ ดังกล่าว เป็นการตอบสนองนโยบายขององค์กรในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับค่านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน PEA ภายใต้ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TRUST + E : UNDER 
GOOD GOVERNANCE   
 

รายงาน : กองก ากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ ส านักผู้ว่าการ 



คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบนโยบายและ
ร่วมกิจกรรม CG และ CSR ของ PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีฯ มอบนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
และร่วมพิธีลงนามประกาศเจตจ านง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ระหว่าง ผู้อ านวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด  
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า 
PEA เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การด าเนินกิจกรรมด้าน CG ของ PEA ควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ การด าเนินงานควรประยุกต์น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ จะ
ท าให้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาและขยายการด าเนินงานโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โปร่งใส เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ที่มีกว่า 20 ล้านราย การก ากับกิจการที่ดี 
การไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น เป็นเรื่องถูกต้อง ท าให้องค์กรมั่นคงและด ารงอยู่ได้ในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

รายงาน : กองก ากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ ส านักผู้ว่าการ 


