ด่ วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๐
ที่ พม ๐๖๐๔.๐๖/ว๕๖๐๓
วันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งท้าย)(แจ้งท้าย))

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับ ที่จ ะสามารถสนทนา เจรจาต่ อรอง การเข้าร่ ว มประชุม การเข้ าใจคาศั พท์เฉพาะ ได้อย่ างเข้าใจ
และถูกต้อง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงมีแผนที่จะ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ช่วย จานวน ๒๐ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ทักษะการนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” (English Presentation
Skills Course)
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๒๕ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
โดยผู้ที่จ ะเข้ารั บการฝึ กอบรมจะต้องผ่ านการทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่ม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้มีความรู้ในระดับเดียวกัน ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขอเชิญท่านหรือผู้ช่วย
และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน) สาหรับในเขตภาคเหนือ กาหนด
จัดทดสอบ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ มาเข้ารับ
การทดสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อและยืนยันการเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับ
ความรู้ ภ าษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ มที่แ นบ ส่ งให้ ก องยุ ทธศาสตร์และแผนงาน ทางโทรสารหมายเลข
๐ ๒๒๘๑ ๓๓๓๐, ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๘๗ หรือ Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง)
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายชื่อหน่วยงานเขตภาคเหนือ
๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงราย
๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดน่าน
๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพะเยา
๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแพร่
๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลาพูน
๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลาปาง
๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตาก
๑๐. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๑. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่
๑๒. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย
๑๓. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
๑๔. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก
๑๕. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน
๑๖. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา
๑๗. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่
๑๘. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๙. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลาปาง
๒๐. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลาพูน
๒๑. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลาปาง
๒๒. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
๒๓. นิคมสร้างตนเองลาน้าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน ............................................................................จังหวัด..........................................
เข้ารับการทดสอบที่หน่วยงาน ...............................................................................................................
จังหวัด..........................................................................................................................
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบฟอร์มรายชื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทางโทรสารหมายเลข 0 2281 3330
และ 0 2282 3887 Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561
2. หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2659 6240
มือถือ 086 833 4926 ติดต่อ คุณจงกล วงษ์อุดม

ด่ วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๐
ที่ พม ๐๖๐๔.๐๖/ว๕๖๐๔
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(แจ้งท้าย)

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่จะสามารถสนทนา เจรจาต่อรอง การเข้าร่วมประชุม การเข้าใจคาศัพท์เฉพาะ ได้อย่างเข้าใจและ
ถูกต้อง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงมีแผนที่จะ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ช่วย จานวน ๒๐ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ทักษะการนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” (English Presentation
Skills Course)
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๒๕ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
โดยผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ในระดับเดียวกัน ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขอเชิญท่านหรือผู้ช่วย และ
เจ้ าหน้าที่ เข้ารั บการทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน) สาหรับในเขตภาคใต้ กาหนดจัด
ทดสอบฯ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพื่อมาเข้ารับการทดสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อและยืนยันการเข้ารับการ
ทดสอบเพื่ อ วั ด ระดั บ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ ตามแบบฟอร์ ม ที่ แ นบ ส่ ง ให้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๓๓๓๐, ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๘๗ หรือ Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง)
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายชื่อหน่วยงานเขตภาคใต้
๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่
๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร
๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตรัง
๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนราธิวาส
๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปัตตานี
๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพังงา
๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพัทลุง
๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดภูเก็ต
๑๐. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยะลา
๑๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระนอง
๑๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา
๑๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสตูล
๑๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๖. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๙. นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๒๐. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๒๑. นิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๒. นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๒๓. นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา
๒๔. นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา
๒๕. นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
๒๖. นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๗. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
๒๘. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล
๒๙. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
๓๐. นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๓๑. นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๓๒. นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา

รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน ............................................................................จังหวัด..........................................
เข้ารับการทดสอบที่หน่วยงาน ...............................................................................................................
จังหวัด..........................................................................................................................
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบฟอร์มรายชื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทางโทรสารหมายเลข 0 2281 3330
และ 0 2282 3887 Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561
2. หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2659 6240
มือถือ 086 833 4926 ติดต่อ คุณจงกล วงษ์อุดม

ด่ วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๐
ที่ พม ๐๖๐๔.๐๖/ว๕๖๐๑
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดั บ ที่จ ะสามารถสนทนา เจรจาต่ อรอง การเข้าร่ ว มประชุม การเข้ าใจคาศั พท์เฉพาะ ได้อย่ างเข้าใจ
และถูกต้อง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงมีแผนที่จะ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ช่วย จานวน ๒๐ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ทักษะการนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” (English Presentation
Skills Course)
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๒๕ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
โดยผู้ที่จ ะเข้ารั บการฝึ กอบรมจะต้องผ่ านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมให้มีความรู้ในระดับเดียวกัน ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขอเชิญท่านหรือผู้ช่วย
และเจ้าหน้าที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน) สาหรับ ในเขตภาคกลาง กาหนดจัด
ทดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาเข้ารับ
การทดสอบจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ทั้ ง นี้ ขอให้ แ จ้ ง รายชื่ อ และยื น ยั น การเข้ า รั บ การทดสอบเพื่ อ
วัด ระดั บ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ ตามแบบฟอร์ม ที่ แ นบ ส่ ง ให้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๓๓๓๐, ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๘๗ หรือ Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในพฤหัสบดีที่
๔ มกราคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง)
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายชื่อหน่วยงานเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กรุงเทพฯ
๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาแพงเพชร
๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี
๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี
๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี
๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท
๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด
๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครนายก
๔๒. นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๑๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์
๑๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี
๑๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี
๑๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปราจีนบุรี
๑๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิจิตร
๑๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก
๑๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระยอง
๑๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี
๒๐. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลพบุรี
๒๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
๒๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร
๒๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี
๒๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุโขทัย
๒๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสระแก้ว
๒๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสระบุรี
๒๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอ่างทอง
๓๐. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุทัยธานี
๓๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบุรี
๓๒. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
๓๓. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๓๔. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๓๕. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๓๖. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
๓๗. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี
๓๘. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๓๙. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี
๔๐. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก
๔๑. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
๔๒. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกาแพงเพชร
๔๓. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี
๔๔. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบุรี
๔๕. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดราชบุรี
๔๖. นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๗. นิคมสร้างตนเองคลองน้าใส จังหวัดสระแก้ว
๔๘. นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง
๔๙. นิคมสร้างตนเอง จังหวัด ลพบุรี
๕๐. นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๕๑. นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก
๕๒. นิคมสร้างตนเองบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
๕๓. นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๕๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕๕. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๕๖. เลขานุการกรม
๕๗. ผู้อานวยการสานักคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๕๘. ผู้อานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
๕๙. ผู้อานวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๖๐. ผู้อานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
๖๑. ผู้อานวยการกองหนึ่งใจเดียวกัน...ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน ............................................................................จังหวัด..........................................
เข้ารับการทดสอบที่หน่วยงาน ...............................................................................................................
จังหวัด..........................................................................................................................
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบฟอร์มรายชื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทางโทรสารหมายเลข 0 2281 3330
และ 0 2282 3887 Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561
2. หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2659 6240
มือถือ 086 833 4926 ติดต่อ คุณจงกล วงษ์อุดม

ด่ วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๐
ที่ พม ๐๖๐๔.๐๖/ว๕๖๐๒
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

ด้ ว ยกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปฏิบั ติงาน โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่
จะสามารถสนทนา เจรจาต่อรอง การเข้าร่วมประชุม การเข้าใจคาศัพท์เฉพาะ ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงมีแผนที่จะ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ช่วย จานวน ๒๐ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ทักษะการนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” (English Presentation
Skills Course)
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๒๕ คน อบรมต่อเนื่องใน ๒ หลักสูตร คือ
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
- หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม” (English for Meetings Course)
โดยผู้ ที่ จ ะเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งผ่ า นการทดสอบวั ด ระดั บ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมให้มีความรู้ในระดับเดียวกัน ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขอเชิญท่านหรือผู้ช่วย และ
เจ้าหน้าที่ เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน) สาหรับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาหนดจั ด ทดสอบ ในวัน พุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่ างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น. ณ ห้ องประชุ ม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดิน ทางเพื่อมาเข้ารั บ การทดสอบจากหน่ว ยงานต้นสั งกัด ทั้งนี้ ขอให้ แจ้ง รายชื่อ และยืนยันการเข้า รั บ
การทดสอบ เพื่อ วั ด ระดับ ความรู้ ภ าษาอัง กฤษ ตามแบบฟอร์ ม ที่แ นบ ส่ งให้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๓๓๓๐, ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๘๗ หรือ Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง)
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายชื่อหน่วยงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น
๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครพนม
๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบึงกาฬ
๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์
๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดมหาสารคาม
๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดมุกดาหาร
๑๐. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยโสธร
๑๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเลย
๑๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสกลนคร
๑๕. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุรินทร์
๑๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุดรธานี
๑๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๘. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอานาจเจริญ
๑๙. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองคาย
๒๐. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวลาภู
๒๑. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๒. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
๒๓. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๔. นิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๒๕. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
๒๖. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๒๗. นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
๒๘. นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒๙. นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓๐. นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๓๑. นิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
๓๒. นิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๓. นิคมสร้างตนเองลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
๓๔. นิคมสร้างตนเองลาน้าอูน จังหวัดสกลนคร
๓๕. นิคมสร้างตนเองลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
๓๖. นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์
๓๗. นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
๓๘. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน ............................................................................จังหวัด..........................................
เข้ารับการทดสอบที่หน่วยงาน ...............................................................................................................
จังหวัด..........................................................................................................................
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบฟอร์มรายชื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทางโทรสารหมายเลข 0 2281 3330
และ 0 2282 3887 Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561
2. หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2659 6240
มือถือ 086 833 4926 ติดต่อ คุณจงกล วงษ์อุดม

