
 

 

                       

 นางฉฏาธร   สาอุดม 
            

ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

                 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 

ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์บณัฑิต     สาขา เศรษฐศาสตร์การพฒันา   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโท  : วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต   สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร : หลกัสูตรธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารระดบักลาง (สถาบนัพระปกเกลา้) 

ประวัติการท างาน 

บริษัทเอกชน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ 

รับราชการ : ปีพ.ศ.๒๕๓๕ กองแผนงาน กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

  : ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โอนย้ายจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย มาสังกดั   ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถึง ปัจจบุัน    

การอบรมและศึกษาดูงานที่ส าคัญ 

๑. ทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่ น (JICA) หลกัสูตร Workshop for Enhancement of the  Government Capacity on Water Environment 
in Asia Countries  

๒. ศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและระบบบ าบดัน ้าเสีย ณ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(ส านกังานความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (German Cooperation: GIZ)) (พ.ศ.๒๕๕๓) 

๓. ศึกษาดูงานโครงการพฒันานโยบายและการด าเนินงานดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี(ส านกังานความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั(German Cooperation: GIZ)) (พ.ศ.๒๕๕๖) 

๔. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใตห้ลกัสูตรการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (สถาบนัการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ) 

๕.The Intensive English Course (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)   
๖. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบักลาง (นบก.) ส านกังาน ก.พ.             
๗. การบริหารนวตักรรมเชิงกลยทุธ์ (Strategic Innovation)ส านกังาน ก.พ.ร. 
ประสบการณ์ 

๑. คณะท างานดา้นงบประมาณ พิธีการ การบริหารจดัการ และประชาสัมพนัธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม 

ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
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สหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ ของกระทรวงฯ และเขา้ร่วมประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันา
ที่ย ัง่ยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+๒๐) ณ นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล  

 ๒. ผูร่้วมวิจยัแผนยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้า ปี พ.ศ.๒๕๕๘(ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ : 
วช.) 

๓. ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส่วนพฒันายทุธศาสตร์ และผูอ้  านวยการส่วนงบประมาณ ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์  
   ส านกังานปลกัระทรวงฯ  
๔.ช่วยปฏิบตัิราชการ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (กพร.ทส.)  
๕. ช่วยปฏิบติัราชการประจ าหนา้ห้องปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานและอื่นๆ 
๑. คณะท างานโครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

๒. คณะกรรมการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการยทุธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ของ ทส.  

๓. คณะท างานทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร พ.ศ.๒๕๖๕-

๒๕๖๙  

๔. คณะกรรมการก ากบัโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพระดบัทอ้งถิ่น   

๕. คณะกรรมการตรวจการจา้งโครงการอนัดามนัฟ้าใสใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ในพ้ืนที่และประสบภยัพิบตัิ ๖ จงัหวดัภาคใต ้ 
๖. ผูแ้ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในคณะท างานจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย  
๗. คณะกรรมการก ากบัการศึกษาโครงการประเมินผลการด าเนินงานในระดบัผลผลิตและผลลพัธ์ของกรมป่าไม ้  
๘.  คณะกรรมการอ านวยการส ารวจความพึงพอใจตามภารกิจของกรมป่าไม ้
๙. ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในคณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ประเทศ 

ดา้นความมัน่คงทางพลงังานและพลงังานที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
๑๐.เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ((e-Project Tracking System) ของกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
    ฯลฯ 

วิทยากรบรรยาย 
๑.วิทยากรบรรยายเร่ืองระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)ให้กบัหน่วยงานในสังกดั ทส. และ

หน่วยงาน ภายนอกเช่น ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) กรมป้องกนักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(ปภ.) 
กระทรวงมหาดไทยส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว./SME) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

๒. วิทยากรเผยแพร่ความรู้ดา้นการบริหาร และการจดัท าแผนงาน/โครงการ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงบประมาณ และการบริหารแบบบูรณาการ ให้กบัหน่วยงาน
ในสังกดั ทส. 

๓. วิทยากรบรรยายหัวขอ้ Green Economy ส านกังานความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (German Cooperation: GIZ) 
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๔. วิทยากรบรรยายหัวขอ้ “นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาของ ทส.” ประจ าหลกัสูตรพฒันานกับริหารดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และ 

ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๑-๓) 
๕. วิทยากรบรรยายหัวขอ้“นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาของ ทส.” ประจ าหลกัสูตรนกับริหารระดบักลางของ ทส.จ านวน ๖ 
รุ่น  
๖. วิทยากรบรรยายหัวขอ้ “ทิศทางและกลยทุธ์หลกัการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลกัของ ทส. และนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์ของกระทรวง ประจ าหลกัสูตรขา้ราชการที่ดีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน ๑๐ รุ่น 

๗. วิทยากรบรรยายหลกัสูตรนกัจดัการพ้ืนที่อนุรักษร์ะดบัช านาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
๘. หลกัสูตร นกัยทุธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ (วิชา ยศ. ๑๒๐๖) : การตรวจสภาวะแวดลอ้มดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  

 

 
 
 

ผลงานส าคัญ 
 
 

ด้านการจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

   
(๑)จดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(รัฐบาลนายสมคัร สุนทร
เวช)  
(๒) จดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (รัฐบาลนายสมชาย  วงศ์

สวสัด์ิ) 
(๓) จดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะ)  
(๔) จดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน

วตัร) 
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(๕) จดัท าแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี 
ของกลุ่มภารกิจ              ๓ กลุ่มภารกิจในสังกดั (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) รัฐบาลนายสมคัร  สุนทรเวช 

(๖) จดัท าแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปีของกลุ่มภารกิจ               
๓ กลุ่มภารกิจในสังกดั (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) รัฐบาลนายสมชาย วงศส์วสัด์ิ 

(๗) จดัท าแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีของกลุ่มภารกิจ ๓ กลุ่ม
ภารกิจในสังกดั (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

(๘) จดัแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี ของ
กลุ่มภารกิจ ๓ กลุ่มภารกิจในสังกดั (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร 

(๙) จดัท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๔ และขอ้มูลโครงการส าคญั (Flagship project) รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร 

(๑๐) จดัท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงตาม
แนวทางของ  หน่วยงานกลางก าหนด เช่น ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นตน้  

ด้านการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(๑) จดัท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ การจดัท ารายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ  และการน าเสนอคณะกรรมาธิการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีระดบัภาพรวมกระทรวง และระดบัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๕ (จ านวน ๙ ปี) 

(๒) การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
(๓) การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ๗๖ จงัหวดั  
(๔) จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และขอ้มูลโครงการส าคญั (Flagship project)  

  

ด้านการพัฒนางานให้มีประสิทธภิาพและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 
(๑) จดัท าแผนผงัความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกระดบั(ระดบัชาติ ระดบักระทรวง และระดบัหน่วยงาน)   

โดยก าหนดประเด็นความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รัฐธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนอื่น ๆท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวง และหน่วยงานในสังกดั ให้มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยง และ
ครอบคลุมในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ และการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ผูบ้ริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ การจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ Link เช่ือมยุทธศาสตร์ หน่ึงต่อหน่ึง ท่ีเช่ือมในลกัษณะเดียวกนักบัระบบ e-Budgeting ของส านกังบประมาณ ซ่ึงหน่วยงาน 
ในสังกดัสามารถใช้จดัท าค าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ได้ทุกระดบัอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ไดจ้นถึงปัจจุบนั 
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(๑) ปรับปรุงและพฒันาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ให้สามารถรายงานผลการปฏิบติังาน และเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน website ของกระทรวงให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าวิธีการ/แนวทาง ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถรายงานผลได้รวดเร็วกว่า
การรายงานผล  การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากบัการด าเนินและการตดัสินใจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙- ปัจจุบนั 

          
 

(๒) จดัท ารายงานการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART)  
ของสป.ทส.ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ความเช่ือมโยงแผนของหน่วยงานกบัความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของผลลพัธ์-ผลผลิต-กิจกรรม-งบประมาณอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลเพ่ือการปรับแผน ท่ีรองรับระบบ
งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting : SPBB)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ เป็น
การประเมินตนเองของหน่วยงานโดยจะตอ้งตอบค าถาม 5 ชุด (หมวด ก-จ) ๓๐ ขอ้ ๑๐๐ คะแนน (ตอบพร้อมแสดงหลกัฐานอา้งอิง) 
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