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ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

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

     องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ  
คัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีขององค์การฯ ดังน้ี 

 ๑. ตำแหน่งท่ีเปิดรับ 
  นักวิชาการชำนาญการ      จำนวน   ๑   อัตรา 
  (สำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้) 
   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 
  ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 ๓. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่  ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๒๒ หรือส่งใบสมัครทาง Email : nattapoj@tgo.or.th ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งน้ี สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th 
  ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว  จำนวน ๒ รูป 
   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
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   (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๔) สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๕) สำเนาหลักฐานทางการทหาร จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครชาย) 
   (๖) สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส) 
   (๗) สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
   (๘) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรมหรือใบประกาศ 
เกียรติคุณต่างๆ อย่างละ ๑ ฉบับ 

 ๔. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ องค์การฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือก 
  องค์การฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก  
ที่เว็บไซต์ขององค์การฯ www.tgo.or.th 
 
 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.tgo.or.th 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
        (นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย) 

                  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 นักวิชาการชำนาญการ   จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
 (สำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้) 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 
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สำนักพัฒนาศักยภาพและส่ือสารองค์ความรู้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

๑. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีข้ึนไป 
๒. วุฒิปริญญาโท ข้ึนไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม การจัดการสิ่ งแวดล้อม 

วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
๓. มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ

เศรษฐศาสตร ์
๔. มีประสบการณ์บริหารโครงการที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีประสบการณ์ในการบริหาร

โครงการระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๕. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศจะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
๖. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC คะแนน 750 ข้ึนไปหรือ เทียบเท่า) หรือ 

จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
๗. สามารถใช้ MS Office (Word, Excel, Power point) และ Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี 
๘. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย 
๙. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและทํางานล่วงเวลาได้ 
๑๐. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิดใหม่ และทัศนคติในเชิงบวก 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ CITC 
๒. พัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 
๓. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ CITC 
๔. บริหารงานโครงการ 
๕. พัฒนาบทความเชิงวิชาการภาษาไทยและอังกฤษ 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 

6.1 แผนและรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) /รัฐบาล 
6.2 เข้ารวมประชุมตามท่ีได้มอบหมายและสรุปเนื้อหาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ 

 

 


