ส ว น ป่ า ก า ญ จ น ดิ ษ ฐ์ สั ง กั ด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ เริ่ ม ดาเนิน การ ปี พ.ศ.2517 โดย
การปลูกสร้างสวนป่าแปลงปี 25182525 มีเนื้อที่ตามทะเบียน 5,618 ไร่
เป็นสวนป่าโครงการที่ 3 โดยองค์การ
อุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ รั บ ปลู ก แทน
บริ ษั ท จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ท าไม้
จ ากั ด ตามเงื่ อ นไขสั ม ปทานท าไม้
ชนิดไม้เดิม ได้แก่ ยางนา, ยูคาลิปตัส,
กระถิ น ยั ก ษ์ และทั ง เป็ น ต้ น ต่ อ มา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2538 กรมป่าไม้
ได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่ากาญจนดิษฐ์ให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษา
และใช้ ป ระโยชน์ โดยแบ่ ง พื้ น ที่ ต าม
การบริหารงาน ดังนี้
1. พื้นที่รับมอบ
6,088
ไร่
2. พื้นที่ GPS
6,651.461 ไร่
3. พื้นที่เศรษฐกิจ 2,552.27 ไร่
4. พื้นที่อนุรักษ์
758.44
ไร่
5. พื้นที่อื่นๆ
3,340.751 ไร่

แผนการทาไม้ 6 ปี (2559-2564)
วัตถุประสงค์

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ไม้ยางพารา
- พื้นที่ (ไร่) 234.35 207.13 237.10 251.44 250.05 113.05

1.พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้
เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอพียง และ แผนการปลูกทดแทนพื้นที่ทาไม้ 6 ปี (2559-2564)
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รายการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
2.ดูแลและบารุงรักษาพื้นที่สวนป่า
พื้นทีป่ ลูกสร้าง (ไร่)
ตามหลักวิชาการและปรับปรุง
- แปลงใหม่
392.44* 207.13 237.10 251.44 250.55 113.05
กระบวนการบริหารงานตาม
*หมายเหตุ การปลูกทดแทนพืน้ ที่ทาไม้ปี 2559 เป็นพืน้ ที่ทาไม้ประจาปี 2559 จานวน
งบประมาณที่ได้รับ ลดต้นทุนการ
234.35 ไร่ รวมพืน้ ที่ตกค้างจากการทาไม้ปี 2558 จานวน 158.09 ไร่
ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางด้าน
แผนการตรวจติดตามประจาปี
เศรษฐกิจและสังคม
3. พัฒนาบุคลากรสวนป่าให้
ความถี่
เรื่อง
วิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
การตรวจติดตาม

แผนบริหารจัดการ
1. การดูแลพื้นที่เปิดกรีดและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตน้ายางพารา
2. การดูแลรักษาพื้นที่ปลูกสร้าง
สวนป่าไม้ยางพาราก่อนเปิดกรีด
3. การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพารา
ทดแทนพื้นที่ทาไม้
4. การทาไม้ยางพาราออกจากพื้นที่
สวนป่า

1. การติดตาม
ผลผลิต

2. รายได้

3. ค่าใช้จ่าย
4. สารวจการ
ผลิตไม้ยางพารา

1. เก็บข้อมูลจานวนเบอร์กรีดแต่ละวัน
2. ตรวจเช็คข้อมูลเปอร์เซ็นต์ DRC แต่ละวัน
3. ตรวจเช็คข้อมูลน้าหนัก
4. ตรวจวัดปริมาตรไม้และพืน้ ที่ทาไม้ทั้งหมด
1. ตรวจเช็คตามใบเสร็จรับเงิน
2. ใบชัง่ น้าหนัก/ใบแสดงรายละเอียด
เปอร์เซ็นต์ DRC
1. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยูใ่ นกรอบงบประมาณ
และสอดคล้องกับผลผลิต
1. ดาเนินการสารวจผลผลิต 100%

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ก่อนทาไม้
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกไตรมาส
ทุกปี

พันธกิจ
1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พนื้ ที่ปา่
เศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนา
ระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้
เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้
และส่งเสริมชุมชนท้องถิน่ ด้าน
อุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์
จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ
พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็น
ฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

