
 

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เร่ือง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที ่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

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

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ   
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขยายระยะเวลารับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีขององค์การฯ ในตำแหน่ง ดังน้ี  
 ๑. ตำแหน่งท่ีเปิดรับ 
  นักวิชาการ/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 ท่ีองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่  ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร  
๐๒ ๑๔๑ ๙๘๒๒ หรือส่งใบสมัครทาง Email: nattapoj@tgo.or.th ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ทั้งน้ี สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th 
  ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป 
     (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
     (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 ใบรับรองการอบรม หรือใบประกาศ 
เกียรติคุณต่างๆ อย่างละ ๑ ฉบับ 

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

 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้ได้รับการคัดเลือก 
  องค์การฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ี 
ทางเว็บไซต์ขององค์การฯ www.tgo.or.th 
 
 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๒๒ 
โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๔๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.tgo.or.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                  (นางประเสริฐสุข  เพฑูรย์สิทธิชัย) 
        ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 นักวิชาการ/นักวิชาการชำนาญการ      จำนวน   ๑   อัตรา 
 (สำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้) 
 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำนักพัฒนาศักยภาพและส่ือสารองค์ความรู้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักวิชาการชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

๑. เพศ ชาย/หญิง อายุ ๓๐ ปีข้ึนไป 
๒. วุฒิปริญญาตรี ข้ึนไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หากมีวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๓. มีประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาธุรกิจ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม หากมี
ประสบการณ์บริหารโครงการที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. มีความสนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๕. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากจบการศึกษาจากหลักสูตรท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC คะแนน ๖๕๐ ข้ึนไปหรือ เทียบเท่า) จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
๖. สามารถใช้ MS Office (Word, Excel, Power point) และ Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี 
๗. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย 
๘. ซ่ือสัตย์ อดทนและมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
๙. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและทํางานล่วงเวลาได้ 
๑๐. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิดใหม่ และทัศนคติในเชิงบวก 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

๑. จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) 
๒. จัดทําแผนการตลาดเชิงรุกและแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์วิชาการนานาชาติ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓. พัฒนากิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ เช่น  
การพัฒนาหลักสูตรอบรมตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
๔. การเผยแพร่องค์ความรู้ฯ ของศูนย์ CITC และของ อบก. อ่ืนๆ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑ จัดกิจกรรม งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และบทบาทของศูนย์ CITC ให้กับองค์กรในประเทศ
ไทยและองค์กรระหว่างประเทศ 

๔.๒ งานแถลงข่าวต่างๆ 
๔.๓ จัดงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 
 
 



๕. จัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย (Network) 
  ๕.๑ จัดทําแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายของศูนย์ CITC ประจําปี 
 ๕.๒ ดําเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมถึง ASEAN Secretariat องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๖. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ CITC 
 ๖.๑ ผลการดําเนินงานประจําปี 
 ๖.๒ รายงานไตรมาส 
 ๖.๓ รายงานประจําปี 
 ๖.๔ รายงานอ่ืนๆ ต่อหน่วยงานภายนอก 
 ๖.๕ รายงานโครงการความร่วมมือเครือข่ายวิชาการไทยและต่างประเทศ 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 
 ๗.๑ แผนและรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) / รัฐบาล 
 ๗.๒ เข้ารวมประชุมตามท่ีได้มอบหมายและสรุปเนื้อหาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ 
 
 

 

 

 

 


