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  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าชายเลน “โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมกับกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน “โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา” 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายพระรามหก อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยอุทยานฯ ให้การสนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลน จ านวน 2,200 ต้น เพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 1,000 คน 
ประกอบด้วย คณะลูกเสือชาวบ้านจากท่ัวประเทศ นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ต ารวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
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  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมท่องเทียวไทย ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2560 

 
 

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดท าโครงการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ขึ้นมา 
เพ่ือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กร ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2539 
และจัดต่อเนื่องทุก 2 ปี จนถึงปัจจุบันได้มอบรางวัลเป็นครั้งที่ 11 
ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นนโยบายในการให้ความส าคัญในการดูแลรักษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล 

 
 

โดยในปี 2560 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 
รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ 
ของภาคกลาง ซึ่งนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้อ านวยการ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงาน
เพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ทั้งนี้  อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร ได้รับรางวัลประเภทนี้มาตั้งแต่ ปี 2556 
ต่อเนื่องจนถึงปี 2560 รวม 3 ครั้งติดต่อกัน 
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การด าเนินกิจกรรมในระดับนานาชาติ 

ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในนาม RCE ชะอ า (RCE Cha-am) 

 

  

  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อ Leading Academic Institute 
through Education for Sustainable Development (ESD) Workshop ณ สถาบัน Higher Education 
Leadership Academy (AKEPT) รัฐเซอรังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) และศูนย์การเรียนรู้ใน
ภูมิภาค เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable 
Development : RCE/ESD) ในการนี้ อุทยานฯ ได้น าเสนอหัวข้อการบริหารจัดการ RCE ในประเทศไทย 
“Managing RCEs in Thailand” ที่มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ (1) RCE ชะอ า (2) RCE ตรัง และ 
(3) RCE มหาสารคาม โดยให้ RCE ชะอ า เป็นกรณีศึกษา คือ RCE ชะอ า บริหารจัดการโดยมูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน้นการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการระดมทุนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตส านึกความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

นอกจากนี้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ส ิร ินธร ได้ร ับการประสานงานจาก 
RCE Tongyeong ประเทศเกาหลีใต้ 
น าเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปี จ านวน 
4 คน ภายใต้โครงการ “Bridge to the 
World” มาศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2560 
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พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที ่

ให้สะอาด สวยงาม พร้อมต่อการให้บริการ 

  
 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้ด าเนินการ
พัฒนางานด้านภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมต่อการ
ให้บริการ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม กิจกรรมประชุมสัมมนา 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ ได้มาร่วมกิจกรรมและศึกษา
เรียนรู้ทุกวัน อย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ซ่อมบ ารุงเพ่ือปรับปรุงบ้านพัก ห้องประชุม อาคาร 
สถานที่ โดยมอบหมายให้กลุ่มภูมิทัศน์และอาคาร
สถานที่ รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผน 
ประกอบด้วย การปรับปรุงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้
ด ้านพลังงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การปรับปรุงบ้านพักและสถานที่ประกอบกิจกรรม
บริเวณค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ และค่ายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
พ้ืนที่อุทยานฯ ได้แก่ ปรับปรุงสื่อนิทรรศการ และ
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งด าเนินการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบ
น้ าประปา และยานพาหนะที่ใช้ในการด าเนินงาน
อุทยานฯ เพ่ือการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในโครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และบ้านพักค้าง
ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จากส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จ านวน 
500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือ
ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ 
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องนอนที่จ าเป็น
ส าหรับ ให้บริ การภายในบ้ าน พักค่ าย
สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ดังกล่าว เนื่องจากมี
อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น ม า น า น  แ ล ะ พ บ ว่ า
จ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุง
เ พ่ื อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การซ่อมแซม
หลังคาและฝ้า เพดาน  การซ่อมแซม
ราวระเบียงบริเวณด้านข้างห้องประชุมใหญ่ 
การปรับเปลี่ยนผ้าม่านภายในห้องประชุมใหญ่ 
โดยหลังจากได้รับการปรับปรุงแล้วนั้น ท าให้
การให ้บร ิการห ้องประช ุมม ีมาตรฐาน 
พร้อมต่อการให้บริการ และสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 

 



รายงานการเงิน 

ส่วนที่ 4 



 

47 

 
งบการเงินของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(มอนส) ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงิน งบรายได้รายจ่าย และการวิเคราะห์งบการเงิน โดยมี

สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  

  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ในปีงบประมาณ 2560 มอนส มีสินทรัพย์รวม 121,815,189.75 บาท ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.44 ของทั้งหมด รองลงมาเป็นเงินลงทุนชั่วคราว 
ร้อยละ 23.29 โดยมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จ านวน 5,148,559.87 บาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.41 โดยเพ่ิมขึ้นในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และในส่วนของหนี้สินลดลง 
จ านวน 5,665,369.64 บาท หรือลดลงร้อยละ 15.99 
 

งบแสดงรายไดร้ายจ่าย 

ในปีงบประมาณ 2560 มอนส มีรายได้ส่วนใหญ่จากเงินสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 
42,380,416.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.67 นอกจากนั้นยังมีรายได้ส่วนงานมูลนิธิอีก 36,580,766.72 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.33 ได้แก่ รายได้จากการให้บริการสถานที่ฝึกอบรม การขายสินค้าและบริการ การบริจาค 
และรายได้อ่ืนๆ ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,455,435.41 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 และ
ในส่วนค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลงจากปีก่อน จ านวน 5,094,259.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.96 

 

การวิเคราะหง์บการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ มอนส โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
พร้อมทั้งแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้ทราบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น 
โดยแสดงข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของ โครงสร้างสินทรัพย์ โครงสร้างหนี้สินและส่วนของทุน รายได้จากการ
ด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
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โครงสร้างสินทรัพย์ 

ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 83.68 และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 16.32 สินทรัพย์ส่วนใหญ่
ของ มอนส เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ร้อยละ 48.44 รองลงมาคือเงินลงทุนชั่วคราว ร้อยละ 
23.29 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอ่ืน  ๆอีก 
ร้อยละ 28.27 ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้ อ่ืน 
สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
และเงินมัดจ า 

โครงสร้างหนี้สินและส่วนของทุน 
ประกอบด้วย โครงสร้างของหนี้สินรวม ร้อยละ 
24.44 ส่วนใหญ่เป็นรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน 
ร้อยละ 15.51 และโครงสร้างส่วนของทุน ร้อยละ 
75.56 ประกอบด้วย ยอดคงเหลือของกองทุน 
ร้อยละ 75.15 และทุนทรัพย์เริ่มแรก 0.41 

 
 

 

 

 

รายได้จากการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย รายได้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ร้อยละ 
53.67 และรายได้ส่วนงานมูลนิธิ ร้อยละ 46.33 อาทิ 
รายได้จากการบริการสถานที่ในการฝึกอบรม รายได้
ค่าอาหาร และรายได้ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ร้อยละ 62.21 และค่าใช้จ่ายส่วนงานมูลนิธิ 37.79 
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
และค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่วิชาการบ้านพัก 

 
  

สนับสนุนโครงการ 
62.21%

ส่วนงานมูลนิธิ 
37.79%

สนับสนุนโครงการ 
53.67%

ส่วนงานมูลนิธิ 
46.33%

48.44 

23.29 

11.13 

0.75 

0.07 

16.21 
0.10 0.01 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า อาคารและอุปกรณ์

2.73 0.44 5.76

15.51

0.41

75.15

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช็คระหว่างทาง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนทรัพย์เริ่มแรก ยอดคงเหลือของกองทุน
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน รายได้ และค่าใช้จ่ายจากผลการด าเนินงาน 

 รายการ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2559 ผลต่าง (ร้อยละ) 

 สินทรัพย์ 121,815,189.75 116,666,629.88 4.41 

 หนี้สิน 29,773,882.01 35,439,251.65 (15.99) 

 ทุน 92,041,307.74 81,227,378.23 13.31 

 รายได้ 78,961,183.64 82,416,619.05 (4.19) 

 ค่าใช้จ่าย 68,147,254.13 73,241,513.36 (6.96) 

     

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของ มอนส มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 4.41 เป็นผลมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเงินเพ่ือให้เกิด
รายได้ระยะสั้น แสดงให้เห็นว่า มอนส มีสภาพคล่องหมุนเวียนดีขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 

หนี้สิน 
หนี้สินของ มอนส มีปริมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 15.99 ส่วนใหญ่เป็นการปรับลด
ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนอื่น แสดงให้เห็นว่า มอนส มีภาระหนี้สินผูกพันลดลง 

ทุน 
ทุนของ มอนส เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 13.31 เนื่องจากผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 มีรายได้สูงกว่าใช้จ่ายส าหรับปี ส่งผลให้ยอดเงินคงเหลือของกองทุนสะสมเพ่ิมขึ้น 

รายได้ 
รายได้ของ มอนส ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 4.19 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของรายได้
ส่วนงานมูลนิธิ อาทิ รายได้จากการบริการสถานที่ในการฝึกอบรม และรายได้โครงการผลิตและจัดหากล้าไม ้

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายของ มอนส ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 6.96 เนื่องจากมีการลดลงของค่าใช้จ่าย
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการให้บริการสถานที่พักค้างจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร อันเนื่องมาจากนโยบายในการควบคุมค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
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มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

  บาท 
  2560 2559 (ปรับปรุง) 
สินทรัพย์   

 สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,001,636.11 61,424,022.19 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 28,367,330.11 18,035,182.17 
 ลูกหนี้อ่ืน 13,556,207.40 14,556,986.07 
 สินค้าคงเหลือ 907,756.00 1,510,937.91 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 100,882.78 16,575.51 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 101,933,812.40 95,543,703.85 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 อาคารและอุปกรณ ์ 19,750,229.89 20,956,829.62 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 125,147.46 160,096.41 
 เงินมัดจ า 6,000.00 6,000.00 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,881,377.35 21,122,926.03 
 รวมสินทรัพย ์ 121,815,189.75 116,666,629.88 

    

 บาท 
 2560 2559 (ปรับปรุง) 
หนีส้ินและส่วนของทุน   
 หนี้สินหมุนเวียน   
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,328,084.61 2,523,976.22 
 เช็คระหว่างทาง 529,958.20 715,397.96 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,027,308.76 9,922,286.76 
 รวมหนี้สินหมนุเวียน 10,885,351.57 13,161,660.94 
 หนี้สินไม่หมนุเวียน   
 หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 18,888,530.44 22,277,590.71 
 รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 18,888,530.44 22,277,590.71 
 รวมหนี้สิน 29,773,882.01 35,439,251.62 
 กองทุนสะสม   
 ทุนทรัพย์เริ่มแรก 500,000.00 500,000.00 
 ยอดคงเหลือของกองทุน 91,541,307.74 80,727,378.23 
 รวมเงินกองทุน 92,041,307.74 81,227,378.23 
 รวมหนี้สินและเงินกองทนุ 121,185,189.75 116,666,629.88 
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มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

งบแสดงรายได้รายจ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

  บาท 
  2560 2559 (ปรับปรุง) 
รายได้   

 รายได้เงินสนับสนุนโครงการ   
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการบริหารจัดการทั่วไป (กปร.) 2560 16,003,746.50 - 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการบริหารจัดการทั่วไป (กปร.) 2559 - 14,447,376.32 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม 6,973,897.24 7,532,231.83 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้ปลุกจิตส านึก 2560 7,262,228.70 - 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้ปลุกจิตส านึก 2559 7,985,128.87 6,285,569.55 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

พลังงานและเผยแร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน 2558 
- 9,135,218.70 

 รายได้เงินสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะ 2,909,804.33 1,187,293.00 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการพลังงานสัญจร ปี 2558 - 1,848,800.00 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ า

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12,242.00 781,603.36 

 รายได้เงินสนับสนุนโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (กปร.) 290,000.00 - 
 รายได้เงินสนับสนุนส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 831,264.28 72,000.00 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าชายหาด ปี 2559-2565 112,105.00 - 
 รวมรายได้เงินสนับสนุนโครงการ 42,380,416.92 41,290,092.76 
 รายได้ส่วนงานมูลนิธ ิ   
 รายได้จากการบริการสถานท่ีในการฝึกอบรม 11,745,490.00 13,526,268.50 
 รายได้ค่าอาหาร 7,802,323.50 6,942,993.50 
 รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุนฯ 6,183,944.62 1,252,200.00 
 รายได้ขายของท่ีระลึก 3,717,200.30 3,630,114.16 
 รายได้เงินสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ ปี 2559 (ปนช.) 22,195.06 2,713,213.20 
 รายได้เงินสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ (วช.) - 1,730,000.00 
 รายได้เงินสนับสนุนปรับปรุงพลับพลา - 1,000,000.00 
 รายได้เงินสนับสนุนโครงการ Thailand Social Enterprise 514,048.46 - 
 รายได้กิจกรรมโครงการอุทยานสีเขียวด้วยพระบารมี 2,935,175.00 2,467,765.00 
 รายได้โครงการผลิตและจัดหากล้าไม้ 610,900.00 2,986,720.00 
 รายได้โครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัย 77,770.70 96,095.40 
 รายได้โครงการปลูกป่าในใจคน 100,000.00 - 
 รายได้โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ 6,601.50 - 
 รายได้เงินบริจาคโครงการประกวดภาพถ่าย 353,000.00 100,000.00 
 รายได้จากการรับบริจาค 1,294,624.79 2,248,276.25 
 รายได้อื่น 481,195.07 1,867,993.44 
 ดอกเบี้ยรับ 736,297.72 564,886.84 
 รวมรายได้ส่วนงานมูลนิธ ิ 36,580,766.72 41,126,526.29 

 รวมรายได้ 78,961,183.64 82,416,619.05 
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มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

งบแสดงรายได้รายจ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

  บาท 
  2560 2559 (ปรับปรุง) 
ค่าใช้จ่าย   

 ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนนุโครงการ   

 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทั่วไป (กปร.) 2560 16,003,746.50 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทั่วไป (กปร.) 2559 - 14,447,376.32 

 ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม 6,973,897.24 7,532,231.83 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ปลุกจิตส านึกอนุรักษ์ 2560 7,262,228.70 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ปลุกจิตส านึกอนุรักษ์ 2559 7,993,531.55 6,285,569.55 
 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และเผยแร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน 2558 
- 9,135,218.70 

 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะ 2,912,031.00 1,187,293.00 

 ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงานสัญจร ปี 2558 - 1,848,800.00 
 ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ าภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12,242.00 781,603.36 

 ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (กปร.) 290,000.00 - 
 ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และบ้านพัก 

(ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) 
831,264.28 72,000.00 

 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายหาด ปี 2559-2565 112,105.00 - 

 รวมค่าใช้จ่ายเงินสนับสนนุโครงการ 42,391,046.27 41,290,092.76 

 ค่าใช้จ่ายส่วนงานมลูนธิ ิ   
 ค่าใช้จ่ายจากการบริการสถานท่ีในการฝึกอบรม 121,203.95 161,443.06 

 ต้นทุนค่าอาหาร 6,824,935.01 5,946,414.99 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 624,043.57 1,710,801.00 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,499,159.32 6,801,507.64 

 ต้นทุนขายของที่ระลึก 2,839,639.88 1,702,891.92 

 ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดประชุมนานาชาติ ปี 2559 (ปนช. และ วช.) 28,247.45 4,159,706.52 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติฯ - 140,727.75 

 ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand Social Enterprise 308,177.82 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานสีเขียวด้วยพระบารมี 1,537,786.36 1,500,499.20 

 ค่าใช้จ่ายในการดูแลพ้ืนท่ีสวนพลังงานสีเขียว 450,398.00 244,999.00 
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มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

งบแสดงรายได้รายจ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

  บาท 
  2560 2559 (ปรับปรุง) 
ค่าใช้จ่าย   

 ค่าใช้จ่ายส่วนงานมลูนธิิ (ต่อ)   

 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและจัดหากล้าไม้ 135,614.25 354,771.00 

 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าในใจคน 95,071.00 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือน 13,235.00 22,373.75 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่วิชาการบ้านพัก 4,754,504.15 5,633,799.59 

 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัย 47,373.80 49,991.00 

 ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยผลผลิตทางชีวภาพ - 41,438.00 

 ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย - 207,944.50 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาด 58,626.39 31,893.00 

 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดฯ 26,803.25 63,800.10 

 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด 32,602.80 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ า 196,450.00 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพยานพาหนะอุทยานฯ 46,159.50 156,459.15 

 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 46,200.00 11,900.00 

 ค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์การช่างและอาคาร 59,920.00 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน 88,673.66 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และประโยชน์ของโกงกางลูกผสม 44,710.70 - 

 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้ปลูกในอุทยานฯ 2,021.00 - 

 ดอกเบี้ยจ่าย - 1,895.83 

 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 2,839,702.05 2,972,571.35 

 ค่าตัดจ าหน่าย 34,948.95 33,592.25 

 รวมค่าใช้จ่ายส่วนงานมลูนิธ ิ 25,756,207.86 31,951,420.60 
 รวมค่าใช้จ่าย 68,147,254.13 73,241,513.36 
    
 รายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายส าหรับปี 10,813,929.51 9,175,105.69 
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การวิเคราะห์งบการเงิน 
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

  2560 2559 (ปรับปรุง) 
  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์   

 สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,001,636.11 48.44 61,424,022.19 52.65 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 28,367,330.11 23.29 18,035,182.17 15.46 
 ลูกหนี้อ่ืน 13,556,207.40 11.13 14,556,986.07 12.48 
 สินค้าคงเหลือ 907,756.00 0.75 1,510,937.91 1.29 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 100,882.78 0.07 16,575.51 0.02 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 101,933,812.40 83.68 95,543,703.85 81.90 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 อาคารและอุปกรณ ์ 19,750,229.89 16.21 20,956,829.62 17.96 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 125,147.46 0.10 160,096.41 0.13 
 เงินมัดจ า 6,000.00 0.01 6,000.00 0.01 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,881,377.35 16.32 21,122,926.03 18.10 
 รวมสินทรัพย ์ 121,815,189.75 100.00 116,666,629.88 100.00 

    

 2560 2559 (ปรับปรุง) 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
หนีส้ินและส่วนของทุน   
 หนี้สินหมุนเวียน   
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,328,084.61 2.73 2,523,976.22 2.16 
 เช็คระหว่างทาง 529,958.20 0.44 715,397.96 0.62 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,027,308.76 5.76 9,922,286.76 8.50 
 รวมหนี้สินหมนุเวียน 10,885,351.57 8.93 13,161,660.94 11.28 
 หนี้สินไม่หมนุเวียน   
 หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 18,888,530.44 15.51 22,277,590.71 19.09 
 รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 18,888,530.44 15.51 22,277,590.71 19.09 
 รวมหนี้สิน 29,773,882.01 24.44 35,439,251.62 30.37 
 กองทุนสะสม   
 ทุนทรัพย์เริ่มแรก 500,000.00 0.41 500,000.00 0.43 
 ยอดคงเหลือของกองทุน 91,541,307.74 75.15 80,727,378.23 69.20 
 รวมเงินกองทุน 92,041,307.74 75.56 81,227,378.23 69.63 
 รวมหนี้สินและเงินกองทนุ 121,185,189.75 100.00 116,666,629.88 100.00 
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การวิเคราะห์งบการเงิน 
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบรายได้รายจ่าย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

  2560 2559 (ปรับปรุง) 

  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้   

 รายได้เงินสนับสนุนโครงการ 42,380,416.92 53.67 41,290,092.76 50.10 

 
รายได้ส่วนงานมลูนิธ ิ 36,580,766.72 46.33 41,126,526.29 49.90 

 
รวมรายได้ 78,961,183.64 100 82,416,619.05 100 

ค่าใช้จ่าย   

 
ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 42,391,046.27 53.69 41,290,092.76 50.10 

 
ค่าใช้จ่ายส่วนงานมูลนิธ ิ 25,756,207.86 32.62 31,951,420.60 38.77 

 
รวมค่าใช้จ่าย 68,147,254.13 86.31 73,241,513.36 88.87 

      

 รายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายส าหรับปี 10,813,929.51 13.69 9,175,105.69 11.13 

 
 



ก้าวต่อไปของอุทยาน 

สิง่แวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร 

ส่วนที่ 5  
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  การด าเนินงานของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในระยะต่อไป ยังคงมีความมุ่งมั่นในการสานต่อ

ปณิธานการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ ให้มีความ

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และก าหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

สิรินธร ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 
 

 
มุ่งประสานและขยายความร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน  
สนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ในพ้ืนที่อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร ตามแนวพระราชด าริ ดูแลระบบ
นิเวศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่างยั่งยืน 

 
 

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและ

การพัฒนาองค์ความรู้ 

ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัย สนับสนุน
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
โดยด าเนินการเผยแพร่ผลการศึกษา
ผ่านช่องทางสื่อต่าง  ๆให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม 
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จัดกิจกรรมฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทั้งในและนอกสถานที่  

ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การสาธิตการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต ให้กับชุมชนต่างๆ ส่งเสริมการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 มีเป้าหมายให้บริการความรู้
ผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชม ไม่น้อยกว่า 70,000 คน จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3,000 คน และจัดกิจกรรมพลังงานสัญจร
ในพ้ืนที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยมีการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
อุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเครือข่ายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับ
คนรอบข้างและสังคมในวงกว้าง 
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โดยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากรใน 3 รูปแบบ คือ 
(1) ส่งบุคลากรของอุทยานฯ เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(2 )  เชิญผู้ เ ชี่ ยวชาญภายนอกจาก
หน่วยงานต่างๆ มาอบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การบริหารจัดการ
แก่บุคลากรอุทยานฯ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และ (3) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 

  

  

 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการ
ให้บริการของอุทยานฯ ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น 
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ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม 

อาคารสถานที่ ให้มีความ

สวยงาม 

พร้อมรองรับต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ 

  

ปรับปรุงสื่อเรียนรู้ สื่อสาธิต

และสื่อนิทรรศการ 

ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ส่งเสริม
ให้ผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ได้ฝึกคิดและ
ทดลองลงมือปฏิบัติจริง มีเทคโนโลยี
ใหม่ ในการน าเสนอความรู้ที่ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย 

และจัดท าแผนการตลาด 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสร้าง
ความประทับใจให้ผู้ที่ เคยเข้าร่วม
กิจกรรมให้กลับมาใช้ซ้ า ออกแบบ
และจัดท าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือจ าหน่าย เกิดรายได้
สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  




