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~n1unq~ 
~ ~Li oi!:JC9l(;Y))/1 1"\ ~b 0 

"llm'li~LJ'j~~lfhnn~ (~1~) bbt:.J'ULJ~ir~h1"1lfl1'j~1'Ufl1'jumn'U \J'j1'LJD'j1lJfl1'j'VJ'iil~~bb~~LJ'j~~q~iJ"1lfl'U 
. d 

m~'Vl'j'N~1Li1'jtu~"IJ 'j~CJ~'Vl l!:l (~J'f. l!:l<tbb-I!:J<t(;Y))o) 
' 

0 "' "' l!:l. bb'U'U~1'jfl~VIfl~~fl 

~1 CJ~ 111 n~1'ULJ~ \9lm~'Vl'j1~~1u1'jtu~"ll 1\91CJI"l'U~ LJ fi t'J~ fl1'j~ fl~ 1'Ufl1'j'Vl 'iil~ ~ m~'Vl'j1~~1u1'jf;l.J~ "ll 
'I 'U ~ q q 

1 'U~1'U~ b ~ 1m~V1~ flfn'j'il'l.Jbfl~ fl'U~1'U~1'Ufl1'jU mn'U \J'j1'LJD'j11Jfl1'j'VJ 'iil~ ~ bb~~LJ'j~~q~ iJ"IJfl'U m~'Vl'j1~~1Li1'jtu~ "ll 
1~~\9lvh (~1~) bbt:.J'ULJ~t'J~'j1"1Jfl1'j~1'Ufl1'jUmn'U D'j1'LJD'j1lJfl1'j'VJ'iil~~bb~~LJ'j~~q~iJ"1Jfl'U m~'Vl'j1~~1Li1'jtu~"ll 

'j~CJ~~ l!:l (~ . 1"1 . l!:l<tbb-I!:J<t(;Y))o) ~~btl'Ubbt:.J'U~~1b'W'Ufl1'j~mtieJ~l11'iil1mbt:.J'Ubu1u'Vlm'jueJ~n'U \J'j1'l.JlJ'j1lJfl1'j'Vl'iiJ~~ 
' 

bb~~LJ'j~~q~"1lfl'U m~'Vl'j1~~1u1'jtu~"ll 'j~CJ~ <t tJ (~ . 1"1 . l!:lcrDo-l!:lcrD~) ~"llmCJmfl'\Jnm1moff~eJ1LJ'iil'U(i~1'U~ 
(,TlQ n'UmCJ'U l!:l<tb<t bb~~b;fllJ1CJ~nubbt:.J'U'j~~u (9) ti~bbt:.J'U'j~~u (,T1 b~fl1ibtl'Ubfl~fl~i1fl1~VI111CJ~1'U1'U~~n\91 
m~'Vl'j1~~1Li1'jtu ~"ll 1-ff btl 'Ubb 'U1'Vl1~fl1'j'if'LJ bfl~ fl'Ut:.J~ n~'U~ fl1'jlJ fi ir~1 ~'LJ'j'j~ t:.J~~ 1b~ 'iiJmll bU 1VIl11CJ 

, 'U dJ 'I 

"llfl~bbt:.J'U'j~~u (9) ti~bbt:.J'U'j~~u (,T1 mCJ1'Umfl'LJ'j~CJ~b1~1~fl1VI'U\91 1~f.lihih'VIll1~fiv "m::'Vl~1~~151'Hl.!~'tl 
tlilt1~"1nfl1~'Vl"'i91bbil::tl~::~n~iJ"Uel'U" bb~~'U~~ilbU1VIl.11~911llfl1't11ru (Motto) ~11 "m::'Vl~1~~151~W~'tl q Ql q cu , 

1~~::ti1~~111~1'U'VJ"~91" (Together Against Corruption: TAC) 

~111 n~1'ULJ ~ \9lfl1~'Vl'j1~~1Li1 'jtu~"ll "llm~ CJ'Ub '8 ru'U1CJ ru'j~l"l ~ 'Vlu-r m~1 'U ~ m"111'U1ru fl1'j 
'I Cll 'I cu 

b oU' 1~1lJfl1'jlJ'j~~l11 ~1 n~ ( ~1~) bbt:J'ULJ~ t'J~ 'j1"1J fl1'j~ 1'Ufl1'ju fl~n'U \J'j1'l.JlJ'j1llfl1'j'VJ 'iil~ ~ bb~~LJ 'j~~q~ iJ"IJfl'U 

m~'Vl'j1~~1Li1'jtu~"IJ 'j~CJ~~ l!:l (~ . 1"1. l!:l<tbb-I!:J<t(;Y))o) b'Ul'U~ I!:J(;Y)) mf1{]1fllJ l!:l<tb<t b1m o~.oo-(9)\u.(,Tlo 'U . 

ru ~fl~LJ'j~"/Jllbbl!flb'Ub~CJ I!:J-(,ll fl1fl1'j (,T1 ~'U ~ h~bb'jlJYibfl. ~1b~Bil bbfl'U~ flfl'Un'U.ff'U ti'U'Ubb~~i'WJ'U~ m~b'Vl~., 
' ' 

l"l'U~ LJ fi D~ fl1'j~ f)~ 1'Ufl1'j'Vl 'ii)~~ m~'Vl'j1~~1Li1'jtlJ~"IJ 1~ ~ (91 b~~ CJllfl1VI1'j';h~ bb~~fl1VI1'jfl~1~l'U1~ nu 
\.1 d.J , .. 

~ boU1D'j~~lJ"1 ~1VI-rurh~~ fl fi1~1VI'U~b~'U'Vl1~ bb~~fi1bd m~ CJ~1~ bU fl'iil1fl'VI111CJ~1'U~'U~~n\91 1LJ'j\91~1'jfl~ 
~fl~~n~1CJ~'Ubfl~nuh~bb'jlJYibfl . ~ 1 b~B~J bbv'U~ flfl'Un'U.ff'U m~b'Vl~li'VI1'Um fl~~ b~m~~CJllfl11ll~~vll 

v ' 

1 'UbD fl~~'U ~1m'jm~ CJfl~ (~1~) bbt:.J'ULJ~ t'J~ 'j1"1Jfl1'j~1'Ufl1'jU fl~n'U \J'j1'l.JlJ'j1lJfl1'j'VJ'iil~~ bb~~LJ'j~~q~iJ"IJfl'U 

fl1~'Vl'j1~~1Li1'jUJ~"IJ 'j~CJ~~ \!:) (~ . 1"1 . l!:l<tbb-I!:J<t(;Y))o) bb'U'U1~fl11lJb~'U~fl (~1~) bbt:.J'UD~tJ~'j1"1Jfl1'j"'J 
bbft~"llfl 1 \J'j(9)~~'Vl~b{j CJ'U~flu-r u b oU' 1~1lJD'j~~ l1., 1\91CJ~'j~ mCJ 1'U1 'U~ I!:JC9l mn{J1flll l!:l<tD<t mll"li fl~'Vl1~Vf 1 mfl n~1'jd 
Vl1fl~uu~VI1fl1'j~~'Vl~bDCJ'U~\9l~fllJ'j~~1'U~1'U1~~'U1CJ~I"li{ l"IJ'j'LJ ~ 'j Vll11m~"ll 1 'Vl'j~~'l-1 o~ ~~~(,Tl (,Tl<t(,Tl(;Y}) 

' 
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' l. 
~·~· 
I 

('UltJ~-:Jb~B\1 fl'\le.J1~) 
' 

~1VIU1~tJ~rrt~1~~~um~Vl':i1-:J tJ~llih1'1!fl1~bb'Vl'U 
~1VItJ1~'U~tJ~lliirn~~B~1'Ufl1~'VJ'\l~~ 

m~'Vl~1-:J~151~ru~"1.1 

~u~tJfillii m~~ B~ 1'Uf11~'Vl'\l~~ m~'Vl~1-:J~151~ru~"1.1 
'll dJ 'ill 'I 

L'Vl~ . o tvct"~o <9lmmo 

1 'Vl~~1~ o tvct"~o <9lmmo 

(~1-:J) bbe.J'UtJ~llii~1'1ffl1~~1'Um~tlB-:Jn'U tJ~1utJ~11J 

m~'Vl'\l~~bb(;'I~U~~-wn~ij'll-eJU m~'Vl~1-:J~151~tu~"1.1 
' "I ' 
d 

~~tJ~'Vl tv ('W.~. tvcrbb-tvct"~o) 

bbUU1~r1111Jb~'U~B (~1-:J) bbe.J'UU~llii~1'1ffl1~ 

~1'Uf11~UB-:Jtl'U tJ~1UU~11lfl1~'Vl'\l~~ 
' ol ~~ d 

bb(;'l~u~~'W~~1J'I!BU m~'V1~1-:J~151~tu~"1.1 ~~tJ~'Vl tv 

('W.~. tvcrbb-tvct"t'llo) 

' 
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(.,) 1fl"a.:Jn1"a~ 1£1 : 1fl"a.:Jn1"a~n"a::~u MOPH ITA 'tlv.:J\1tb~·:n'Ub'U~.:Jtlflf.'hun.:J1'UU~fln"a::vl"a'N~151"a'W~'tl 
"a1"lfn1"a'U~V11"a~1'Uflijmfl tl"a::1ii1tl.:Jutl"a::111W Y-l.A. l!l<fi><t' 

"' 
n~n"a"a11Vi b : bfl';i.:Jf11,.tl,.~"IJ:W1vnn,; (~1'1) bb~'Utl5'11~,.1"1lf11,.~Tt.Jn1,.D€l'ltl't.! tl,.1'Utl,.1:Wf11,.'VJ"il~\?1 

bb~~tl,.~'l'i~~iJ"1l€l'U m~'m1'1?11Li1,.ru~"ll ,.~CJ~~ l!l (Vi.Pl. l!lcrbb-l!Jctg}/o) 

(1£1) bb~'U.:J1'U 

(m) 1fl"a.:Jn1"a 

Ccr> ~vflfl~v.:Jnuu1~u1~ 1 ~'VIofil1~(;1i 

'U 1~u1~i'~U1!;1 oifv .,1£1 f11,.D€l.:Jtl'Ubb~~tl,.1'UU,.1:Wf11Wl"il~\?lbb~~tl,.~Yin~iJ"1l€l'U 
~ ' "I 

bb~ ~ m~'U1'U m,.CJ~li,.,.:w 
q 

'U 1~u1~i'~11'U(;I~';hrn"am::'VI"a1.:J~151"a'W~'tl oifv <t' : b ~:wtl,.~~'VI5fl1'1'if11,.'U~Vt1,.-.ij~m,. 
~ . 
td 

~'VI5f11~(;1';j'VJ a:: • 
"' bb 'U1'V11.:JVI!;ln 

bb~'UbblJU'VI "1 

w~'U1,.~'U'U m,.{J €1-:J tl'U m,.Vl"il~\?1 b :U-:1,.n 
q ' 

bb 'U1Vl1'1~ (9) tl~ n~.:~15fi~ tl~n~\?16hwn 1 ~i}J~'Uli,.,.:Wbb~~'\'if"l~m,.:w~mr\?1 ~?l"il~\?1 
~ ~ gl ~ 

CJVlliP11?l\?11~ l!l ?1~1-:1n~ 1nil€1-:Jtl'Uf11,.Vl"il~\?1 
q ' 

(b) Vl~nrn"abb!;l::bVI(;I~!;l • 
flru~~~:W'U\?1~1 'Um,.tl,.~"ll:wbd 'El1'U~ m 5'U11fl:W l!lctbl!l i'J:w~ b~'U"1l'El'U1 ~~1il n-:11'U tl.tl."ll . 

~ q 

btJ 'UVtth CJ-:J1'U b~ 1fl1'1'ioU'U bfl~ 'El'Utl,.~ b~ 'Ubb~'U bblluVJm CJ 1~ CJ VlliP11?1 \?11"111~ (l!l®) tl,.~b~ 'U m,.~ €1~ 1'U m,.Vl "il~ \?1 . ' 
bb~~tl,.~'l'i~~iJ"1l€l'U (Vi.Pl. l!lcrb®-l!lct~o) bb~~~1iln-:11'U tl.tl."11 . 1~-.ij~v11bb~'Utl5'11~m,.~1'Uf11,.~€1~1'Uf11,.'VJ"il~\?1 

bb~~tl,.~Vi~~iJ"1l€l'U ,.~CJ~~ l!l (Vi.Pl. l!lctbb-l!Jctg}/o) bb~'U,.~~'U m b~€11oUbtJ'Ubfl~€l-:JiJ€11'Um,.<U'ubfl~€l'Ubbll'UVl"1 
~ m,.tl fi '11~ 1 'U-d 1-:JD -:J'U tl ,.~:w 1ru Vi . Pl. l!l ctb b -l!l ctg)/ o b?l ~ "il ~ 'U bb~ 1 P1 'U~ tl fi '11~ m,.~ €1 ~ 1'U fi1,.V1 "il~ \?1 
\1 6..1 '\J d.J 'l 

m~Vl,.1-:J?l1li1';iru~"1l M..ij~vh (~1-.:J) bb~'Utl5'11~,.1"1lf11,.~1'Um,.iJ'El-:Jtl'U tl,.1'Utl,.1:Wf11,.'VJ"il~\?lbb~~tl,.~'l'i~~iJ"1lv'U 

m~Vl,.1-:J?l1Li1,.ru?l"ll ,.~CJ~~ l!l (Vi.Pl. l!lcrbb-l!Jctg}/o) efi.:JbtJ'Ubb~'U~ \9\'1biJ'Um,.~ m~ €l-:J:W1"il1nbb~'Ubbll'UVlf11,.{J €1-:Jtl'U 
q 

tl,.1'UU,.1:Wf11,.Vl"il~\?lbb~~tl,.~Vif"I~"1J€l'U m~Vl,.1-:J?l1Li1,.ru?l"ll ,.~CJ~ cr tJ (Vi .Pl . l!lcrbo-l!lcttJ~) ~"llmCJm'El'Ub1m 
' "I ' 

1mi~'El1tl"il'U~-:J1'U~ mo tl'UCJ1CJ'U l!lctbct b~CJ~ (~1-:!) bb~'Utl5'11~,.1"1lf11,.~1'Uf11,.De:J-:!tl'U tl,.1'UU,.111f11,.'VJ"il~\?1 
bb~~tl,.~Vi~~iJ"Il'El'U m~Vl,.1'1?11Li1';iru~"l! ,.~CJ~~ l!l (Vi.Pl. l!lcrbb-l!Jctg}/o) tl b~'El:WLCJ-:Jtl'Ubb~'U,.~~'U C9l tl,.~n€l'U~1CJ 
tl,.~ b~ 'UCJ VlliPll?l\?11"111~ ~ 1'U m,.tl~u ?l:w~ ~ bb~ ~-w ~'U1,.~'U'U m,.u~Vt1,.-.ij ~m,. mfl~ ~ bb~~tl,.~ b~ 'UCJ Vl'BP11?1 \?11"111~ 

'l q d.9 q 

~1'Ufl11:W~'Ufl-:J bb~'U,.~~u l!l tl,.~n'El'U~1CJ bb~'Ubu.iuVJmCJ1~CJVlliP11?1~'111~ tl,.~b~'U~ l!l® \9n,.~€1~1'Uf11,.Vl"il~\?1 
q • 

bb~~tl,.~Yi~~ iJ"1l€lu bb~'Um,.tl5 ~tltl,.~ b'VIP1 tl,.~b~ 'U~ l!l® ~ 1'Um,.iJ €1-:!tl'Ubb~~tl,.1utl,.1:wm,.'VJ "il~ (;lbb~~tl,.~Yi~~ 
iJ"1J€l'U bb~'U-w ~'U1bPl,.~~n "il bb~~~ .:Jfl:w bb tA -:1'111~ u'IJ'u~ (9)Ql 'U 1CJmmb~~ bb~'U,.~~'U"111~ 11~1CJfl11:W~'Ufl'~ bbtti -:1"111~ 

"' 
bb~~bb~'U,.~~'U m tl ,.~n€l'U~1CJ bb~'Utl5 '11~ m1~ 1'Uf111~ €1~ 1'Uf111'VJ "il~ \?1 bb~~tl1~'1'i~~ iJ"Il'El'U 1~CJ~~ l!l 

(Vi.Pl. l!lcrbb-l!Jctg}/o) bb~~CJVlt'iP11\?11~1'U:W1\?1,.~1'UVl1-:l"il~CJ511:Wbb~~m1~-:Jb?l~:W"il~CJt'i,.1:Wmfl~~ (Vi.Pl. l!lcrbct-l!Jctg}/o) 
' "' ~ 

b~ 'El1i btJ'Ubfl~€1-:JiJ €11 ~wu 1CJ'I1'U 1 'U~ .:Jtl ~m~Vl,.1-:J?l151,.ru?l"ll 1 i btJ'Ubb 'U1Vl1'1m,..Uu bfl~ 'El'U~~ n~'U~ m1tl fi '11~ 
q ~ ~ 
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1 ~'IJ'j'j6'J t:-J6161'1b~':ill?11l.lbthvtl.l1CJ"llH.:~bbt:-Jt.r;j~~'U (9) fi~bbt:-JtJ'j~~'U rn mCJ 1 tJmB'IJ'j~CJ~bl6'11~ rhvttJ~ 1~uihu1'VIl.nuFiv 
' 

"n"a~'V11"Nlil1ti1'H\H'I't.l tl6'ltl~\11fln11'Vllil'i~J~bb"~'lh~~n~iJ'lftl'I.J" bb6'l~b~ B-1J'U bfl~ B'\.Jn1'j~ 1bD 'U~1'U 1 ~'U11" 
' ' ur ' 

bU1'VI3.11f.I\Jl13Jfht11'ru (Motto) ~-;h "n1~'V111.:1lil1ti11Wli!'t.l Llilli!~tl1~~13JI911'U'Vllil'i~J~" (Toaether Aaainst 
~ ' ' ~ ~ 

Corruption : T AC) 

~'U6'\J ~,j'~ fl1'j~ B~ 1'\.J n1'j'VJ':il 'il?l m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jt:\J~"ll 1 'U~1'U~ b ~1.f11'V'l'VI~ fl n1'j-1J''IJ bfl~B'U~1'U 
~ 1'\.Jnl'j"U B~tl'U th1'Uth13Jfl1'j"Vl ':il'i l?lbb6'l~th~'V'ln~ iJ'IJB'U m~Vl'j'"J~?I1'Ei11ru?l"ll i5 ~~ ~vh 1fl,.~m,.'\J,.~'1Jl.l1 'V'l1fl~ , gl , q 

(~1~) bbt:-JtJtJ~'I.J'~b1'1Jn1,.~1'U m,.u a~ntJ tJ 'j1'1JU'j1l.Jfl1'j'VJ ':il'il?l bb6'l~tJ ,.~'V'l~&iiJ'IJB'U m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jtu~"ll 

,.~ CJ~~ lv ('V'l.Pl . lvct'o::l 'o::l-\vcfb"llo) 1~CJii1 1?1 flU 'j~?l ~fib~ m tJ ~ 1a fl1?11 ~ ~ij ~TU 1~~TU b~ CJ 1~ih>fl'U 1 'U fl1 'j 
' ~ 

\J 'i'Vl1'j'j1'1Jm,.1 tJ n1,.~ll.l~ ~ ~ll.l~ ~~'U h bb61 d1l.l~ 1 bUtJ n1,.1'V'l1 n~bbt:-JtJtJ~ 'I.J'~ 'j1'1J m,.~1'U m,.u mntJ 

U'j1'1J'\J'j1l.Jn1'j'Vl':iJ'il?lbb6'l~tJ,.~'V'lfl~il'IJB'U m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jt:\J?I"ll 'j~CJ~~ lv ('V'l .Pl . lvcr'o::l'o::l-lvctb"llo) B~1~ii~l'U~ll.l 
' 01 ' 

t:-J ~ fl~'U~ fl1'j"U f1 'I.J'&\1 ~'U 'j'j6'J t:-J 6161'1 b ~':il 1?11l.l b U 1'\lll.l 1 CJ m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jt:\J?I"ll ~ B m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jt:\J?I"ll '\J6'1B~':il1f1 
\J d.J , , , 

fl1'j"Vl':iJ'il?lbb6'l~'\J'j~y.jfl&\iJ'1JB'U t!1~b U1'\lll.J1 CJ\?11l.J bbt:-J'Ubb~'UVI.f1 1 CJ 1191 CJVl'EiP11?11?11'1J1&i U'j~ b~'U~ \v(9) fl1'j~ B 1911'\.J , gl \J , 

n1'j"VJ':il'i1?1 bb6'l~'\J'j~'V'l~&\il'1JB'U 

(~) 1~J~'ltl1~lil.:lf>i' 

b"li.(9) b~mtl ~ 1Bm?l1 ~~ii~TU 1~~1'\.Jb~ CJ 1~vi1fl1'j1'V'l1fl~ (~1~) bbt:-J'UtJ~,j'&\'j1'1Jfl1'j~1'\.Jfl1'j"UeJ~tl'U 
'\J'j1'\JU'j1l.Jfl1'j'Vl':iJ'il?lbb6'l~tJ,.~'V'lfl&\il'1JB'U m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jf:U?I"ll 'j~CJ~~ lv ('V'l .Pl. \vcr'o::l'o::l-\vctb"llo) B~1~ii~l'U~ll.l 

' 01 ' 

gy.\v b~ B 1 ~ bO ~ f)'j~'IJ l'U fl1'j'IJ 'i '\ll1'j'j1'1J fl1'jeJ ~ 1~ii ~ l'U ~ ll.J1 'U fl1'j~ ll.J ~ ~ ~ ll.J ~ ~ ~ 'U 1\1 
bb61~~ll.l~1b DtJm,. 

b"li.rn b~Bt!1.rrm?I'UB~1~ mtJ-r'\JtJ'j~ (~1~) bbt:-JtJtJf1,j'&\,.1'1Jn1'j~1'\.Jfl1'j"UeJ~tl'UU'j1'\JU'j1l.Jn1'j"Vl':iJ~I?l 
' ~ ' 

bb6'l~U,.~'V'lfl&\il'1JB'U m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jtu?l"ll 'j~CJ~~ lv ('V'l.Pl. lvct'o::l'o::l-lvcfb"llo) 1~iim1l.l?llJ'IJ'jtU 111~m,.tJf1,j'~ gl , \J \J d.J 

1~B~1~bUtJ'j'\J'Ei'j'jlJ 
~ 

(~) .:I'U'lh~3.11W 

tJ'j~lJ1rum,.bU'Ub~tJ~~itJ cr(9),~oo 'U1'Vl (~1'VldtJ'Vl~~~'UbbtJ~~BCJ'U1Vl~ltJ) 

C~> n~3.1b'lh'VI3.11t~ ii!mtJ~ bb"~1~t~~b1"1~1bUtJm1 
n~3.1bU1'VI3.11t1 ~1'\.Jl'U~~i'U b"lict fl'U tJ'j~flB'U~lCJ 
(9). ~ bb Vl'U ':il1fl'Vlt.h CJ~1'U 1 'U~~ n~m~Vl'j'"J~?I1'Ei1'jt:\J?I"IJ 

~ ' 
'j1'1J fl1 'j'IJ 'i'Vl1'j~'"J'U f16'11~ bb6'l ~ 'j1'1J n1 'j'IJ 'i'Vl1'j~'"J'U.f1il.f11fl 

lv. ~ bb Vl'U':il1f161'1irf1~1'U tJ .'\J. 'IJ . 

bn. ~ bb Vl'U':il1fl61'1irf1~1'U tJ. tJ. VI . 
~ 

ct. ~~~m,.tJ,.~'Ill.l 
~ ' 

.,; 
~(11'\.J'Vl 

ru ~B~tJ,.~'1Jl.lbbl.lfl1'Ub~CJ \v-rn Blfll'j rn -&'U ct 
' 

~ 

0 

':il1'Ul'U 

0 

':il1'Ul'U 
0 

':il1'Ul'U 
0 

':il1'Ul'U 

b~bb'jlJVibfl. ~1b6'1Bil bbB'U~ flB'Ubd'Ui'U tl'U'Ubb~~l<?li'U~ m~bVl'V'li 
' 

cflv fl'U 

b(l fl'U 

b(l fl'U 

(9)b"li fl'U 
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(@o) bb~'Un1~~1bihN1'U 

n;Jn~·n.Jfh~ilum~ 

~. <ij~~\9\~tlll~Bmnn.J':i:::rrtJ'\..Jm':ith:::'llll mn~11'11l l!lcfuct 

:ff'Wb~m~vduub1'1.J1'1f~ 

...... 01 

1lln1~\lfln1~tltl~:IJ 

- '\.J'j'~'1J:IJ1-w1n~~1'Wm~u1'UflT:ifl1'j'~~1'W~'nJ 
' 

~1fl~::bijflfl.:ltJ'lh:::u1W 

- '\.J'j'~:IJ1tufl1'j'rh1i~1mU'U"il1'W1'Wb~'W ctC9l,~oo 'U1'Vl (~1t-1~'W'Vt~·:l'w'Wbb'IJ~~m.J'U1'Vl~1'W) 
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ก ำหนดกำร 
ประชุมวิพำกษ์ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2565  

ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อำคำร 3 ชั้น 4  
โรงแรมทีเค. พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

------------------------ 
 

วันที่ 27 กรกฎำคม 2565  

เวลา 08.00-08.30 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 08.30-09.00 น. - พิธีเปิดโครงการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
  โดย นายรุ่งเรือง  กิจผาติ 
   หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง 

เวลา 09.00-12.00 น. - วิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-16.30 น. - วิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
    (ต่อ) 

โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- น าเสนอผลการวิพากษ์ 
 

---------------------------- 
 
หมำยเหตุ 1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 2. ภาคเช้า อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. 
  ภาคบ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น. 



                                 
แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระหว่างวันที่  26 – 27 กรกฎาคม  2565 

โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

*************************************************************************************** 
ช่ือผูป้ระสานงาน..........................................................นามสกุล......................................................................... 
ท่ีอยู่ใช้ท าบิลเบิก (รบกวนกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในวันเข้าพกัค่ะ) 

              หน่วยงาน .............................................................................................................................................. 
เลขท่ี...............................ถนน.........................................................ต าบล...........................................................  
อ าเภอ............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
E-mail: ………………........................มือถือ........................................... โทรสาร.............................................  
TAX ID / เลขที่ผู้เสียภาษี (หน่วยงาน) ................................................................................... (ขอ้มูลส าคญัตอ้งกรอก) 
การจองห้องพกั           ห้องพกัเด่ียว  (Standard room)   ราคา 1,450.-/บาท/ห้อง/คนื   รวมอาหารเชา้    จ านวน.............ห้อง 
                                    ห้องพกัคู่       (Standard room)   ราคา 1,500.-/บาท/ห้อง/คืน   รวมอาหารเชา้    จ านวน.............ห้อง  
ห้องที่ 1 ช่ือผูเ้ขา้พกั................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
              พกัคู่กบั     ................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
ห้องที่ 2 ช่ือผูเ้ขา้พกั................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
              พกัคู่กบั     ................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
ห้องที่ 3 ช่ือผูเ้ขา้พกั................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
              พกัคู่กบั     .................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน   ....................................................           
 เขา้พกัวนัท่ี   ........................................................ เวลา..................น.  ออกวนัท่ี...........................................................          
หมายเหตุ      
                   1.  รบกวนโทรเช็คห้องก่อนจะโอนเงนิทุกคร้ัง กรณีเช็คห้องว่างภายในวันเดียวกัน รบกวนช าระมัดจ าก่อนห้องละ 1 คืน  
                   2.  ผู้เข้าพกัจะต้องโทรเช็คสถานะห้องว่างกับทางแผนกส ารองห้องพกัก่อนส่งใบจองและโอนเงินทุกคร้ัง 

                   3.  หลังจากกรอกแบบฟอร์มจองห้องพกัและโอนเงินมัดจ าแล้ว  ให้ส่งหลักฐานแบบฟอร์มการจองห้องพกัและสลิปโอน 

                        เงนิ ตามอีเมลล์  E-mail : front@tkpalace.com , rsvn_tkpalace@hotmail.com  

                   4.  หลังจากส่งเมลล์แล้วให้โทรเช็คกับทางเจ้าหน้าทีฝ่่ายส ารองห้องพกัทุกคร้ังเพ่ือตรวจสอบเอกสารของท่านภายในวัน 

                        เดียวกนัโดยติดต่อ คุณสุพชิญ์ชา/คุณอ้อมทพิย์ เบอร์โทร 02-574-1588 ต่อ 7000-7001 

                   5.  ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ า กรณียกเลิกหรือไม่เข้าพกัตามวันที่ระบุในใบจอง  

                   6.  เวลาเข้าพกัเร่ิมต้ังแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป 

 

 
 
 
                                                 โดยติดต่อ คุณสุพิชญช์า / คุณออ้มทิพย ์ เบอร์โทร 02-574-1588 ต่อ 7000 , 7001  
                                         ***  Sales of Groups  :  คุณพิมพผ์กา  กุลนิชนนัท ์ เบอร์โทร 02-574-1588  Ext. 4018  *** 
                   โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 54/7 หมู่ 3 ซ.แจง้วฒันะ 15 ถ.แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลกัส่ี กทม. 10210 
 

บญัชีในการโอนเงิน : บริษทั รักสยาม พรอพเพอร์ต้ี แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์2004 จ ากดั 

             ธนาคารกรุงไทย  สาขาแจง้วฒันะ  

      บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ี 096-6-00916-9 

mailto:front@tkpalace.com


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือเชิญประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
 กรุงเทพฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือเชิญประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
 กรุงเทพฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

 




