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1550652511_คะแนนที 1.rar (/files/1550652511_คะแนนที 1.rar)
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1550652520_คะแนนที 2.rar (/files/1550652520_คะแนนที 2.rar)
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1550652533_31 ผู ้บริหารแสดงเจตจํานงฯ.rar (/files/1550652533_31 ผู ้บริหารแสดงเจตจํานงฯ.rar)
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1550652544_32 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กร.rar (/files/1550652544_32 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ
องค์กร.rar)
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1550652576_33 ข ้อ 31 กิจกรรมลดการใช ้ถุงพลาสติก.rar (/files/1550652576_33 ข ้อ 31 กิจกรรมลดการใช ้ถุง
พลาสติก.rar)
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1550652597_การสือสารบรเว็บสํานัก แผนMOPH to HEALTH และ Youtube พอเพียง มีวน
ิ ัย สุจริตฯ.pdf
(/files/1550652597_การสือสารบรเว็บสํานัก แผนMOPH to HEALTH และ Youtube พอเพียง มีวน
ิ ัย สุจริตฯ.pdf)
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1550654652_34 ระบบ PMS.rar (/files/1550654652_34 ระบบ PMS.rar)
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1551330065_1 แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผน แก ้ไข.docx (/files/1551330065_1 แบบฟอร์มการรายงานผลตาม
แผน แก ้ไข.docx)
ลบ

10

1551330821_กิจกรรมที 1 ข ้อ 11 มีการเสวนา พบปะพูดคุยแบบสบายๆ.rar (/files/1551330821_กิจกรรมที 1 ข ้อ 11 มี
การเสวนา พบปะพูดคุยแบบสบายๆ.rar)
ลบ
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1551330834_กิจกรรมที 1 ข ้อ 12 มุมกาแฟ Meet and หมํา.rar (/files/1551330834_กิจกรรมที 1 ข ้อ 12 มุมกาแฟ
Meet and หมํา.rar)

ลบ
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1551330845_กิจกรรมที 1 ข ้อ 13 กิจกรรมรับบริจาคปฏิทน
ิ กระดาษหน ้าที 3 บริจาคถุงผ ้า.rar
(/files/1551330845_กิจกรรมที 1 ข ้อ 13 กิจกรรมรับบริจาคปฏิทน
ิ กระดาษหน ้าที 3 บริจาคถุงผ ้า.rar)

ลบ
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1551330854_กิจกรรมที 1 ข ้อ 13 การสือสาร ปชส กิจกรรมลดการใช ้ถุงพลาสติก.pdf (/files/1551330854_กิจกรรมที
1 ข ้อ 13 การสือสาร ปชส กิจกรรมลดการใช ้ถุงพลาสติก.pdf)
ลบ
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1551330878_กิจกรรมที 1 ข ้อ 14 กินข ้าวร่วมกันผูกพัน สว อยูร่ ะหว่าดําเนินการ.rar (/files/1551330878_กิจกรรมที 1
ข ้อ 14 กินข ้าวร่วมกันผูกพัน สว อยูร่ ะหว่าดําเนินการ.rar)

ลบ
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1551330892_กิจกรรมที 2 การสร ้างบรรยากาศทีดีในการปฏิบต
ั งิ าน อยูร่ ะหว่างดําเนินการ.rar
(/files/1551330892_กิจกรรมที 2 การสร ้างบรรยากาศทีดีในการปฏิบต
ั งิ าน อยูร่ ะหว่างดําเนินการ.rar)

ลบ
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1551330902_กิจกรรมที 3 การส่งเสริมสุขภาพ.rar (/files/1551330902_กิจกรรมที 3 การส่งเสริมสุขภาพ.rar)
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1551330912_กิจกรรมที 4 การเสริมสร ้างแรงจูงใจ.rar (/files/1551330912_กิจกรรมที 4 การเสริมสร ้างแรงจูงใจ.rar)
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1551331016_มีระบบการจัดเก็บข ้อมูลอย่างเป็ นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.pdf (/files/1551331016_มี
ระบบการจัดเก็บข ้อมูลอย่างเป็ นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.pdf)

ลบ
ลบ
ลบ
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