
ด้าน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม
1. สร้างความสัมพนัธ์กบัชมุชน 1. จ านวนขอ้ร้องเรียนนอ้ยลง 1. รายงาน CRO ทกุคร้ัง รายงานผลการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัชมุชน

2. เขา้ร่วมกจิกรรมกบัชมุชน 2. การค้นหา Stakeholder ปลีะ 1 คร้ัง รายงานการค้นหาผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียประจ าปี

มากขึ้น 3. การค้นหา ชนพื้นเมอืง ปลีะ 1 คร้ัง รายงานการค้นหาชนพื้นเมอืงประจ าปี

2. การตรวจสอบด้านความปลอดภยั 1. ขอ้มลูสถติิด้านความปลอดภยั 1. รวบรวมสถติิการเกดิอบุติัเหตุในขณะปฏบิติังาน ทกุคร้ังที่เกดิเหตุ รายงานสถติิการเกดิอบุติัเหตุในขณะปฏบิติังาน

2. ตรวจสอบการสวมใส่อปุกรณ์ PPE ทกุวันที่ปฏบิติังาน รายงานการตรวจสอบการสวมใส่อปุกรณ์ PPE

3. ตรวจสอบรถ/เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์การท างาน ทกุวันที่ปฏบิติังาน รายงานการตรวจสอบรถ / เคร่ืองจกัร / อปุกรณ์การท างาน

4. ตรวจสอบถงัดับเพลิง เดือนละ 1 คร้ัง รายงานการตรวจสอบถงัดับเพลิง

ด้านสังคม 5. รวบรวมสถติิการเบกิจา่ยยา ทกุคร้ังที่เบกิจา่ย รายงานสถติิการเบกิจา่ยยา

3. การเกบ็ขอ้มลูการใชป้ระโยชนข์องชมุชน ขอ้มลูการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่สวนปา่ 1. ด าเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่สวนปา่ ปลีะ 1 คร้ัง รายงานการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่สวนปา่

จากสวนปา่ ขอ้มลูการจา้งงาน 2. รวบรวมขอ้มลูการจา้งงานชมุชน เดือนละ 1 คร้ัง รายงานการจา้งงานชมุชน

ขอ้มลูการเกบ็หาของปา่ (เพื่อการยงัชพี) 3. รวบรวมขอ้มลูการเกบ็หาของปา่ของชมุชน ปลีะ 1 คร้ัง รายงานการเกบ็หาของปา่ของชมุชน

4. การฝึกอบรมพนกังาน คนงาน 1. พนกังาน / คนงาน สามารถปฏบิติังาน ด าเนนิการจดัฝึกอบรมดังนี้

สวนปา่ได้ถกูต้องตามหลักการและเสร็จ 1. ด าเนนิการอบรมด้านความปลอดภยัในการท างาน ปลีะ 1 คร้ัง หลักฐานการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการท างาน

ทนัก าหนดการตามแผน 2. ด าเนนิการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปลีะ 1 คร้ัง หลักฐานการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. สถติิอบุติัเหตุจากการปฏบิติังานลดลง 3. ด าเนนิการจดัฝึกอบรมด้านไฟปา่ ปลีะ 1 คร้ัง หลักฐานการฝึกอบรมด้านไฟปา่

เมื่อเปรียบเทยีบจากปทีี่ผ่านมา 4. อบรมการใชเ้คร่ืองจกัร/เคร่ืองกล ปลีะ 1 คร้ัง หลักฐานการฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองจกัร/เคร่ืองกล

5. อบรมการโค่นล้มไม้ ปลีะ 1 คร้ัง หลักฐานการฝึกอบรมการโค่นล้มไม้

การด าเนินการตรวจตดิตาม ตามแผนการตรวจตดิตาม (Monitoring plan)
Social Monitoring



ด้าน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม
1. การส ารวจขอ้มลูปริมาตรไมสั้ก 1. ได้รับรายงานขอ้มลูปริมาตรไมสั้ก 1. ด าเนนิการส ารวจขอ้มลูปริมาตรไมสั้ก โดยวิธี 3- 5 ป/ีคร้ัง รายงานการส ารวจขอ้มลูปริมาตรไมสั้ก

2. แผนการท าไมข้องสวนปา่ Line Plot System

3. งานส าเร็จเสร็จส้ินตามแผนงาน

2. การตรวจสอบขอ้มลูการเคล่ือนยา้ย 1. ขอ้มลูมคีวามถกูต้อง ตรวจสอบ ด าเนนิการเกบ็ขอ้มลูการเคล่ือนยา้ยสินค้าไมใ้นทกุขั้นตอน ทกุวันที่ปฏบิติังาน รายงานการตรวจสอบขอ้มลูการเคล่ือนยา้ยสินค้าไม ้

สินค้าไม ้(Chain of Custody) แหล่งที่มาของไมไ้ด้ เชน่ โค่นล้ม ชกัลากถอนตอ ชกัลากเรียงหมอน จดักอง ...  (Chain of Custody) อยา่งครบถว้นและถกูต้อง

ด้านเศรษฐกิจ
3. การตรวจสอบสถานะการรับรอง FSC 1. จ านวนคร้ังที่มกีารประทบัตราฯ ด าเนนิการตรวจสอบสถานะการรับรอง FSC ตามเวปไซต์ ทกุวันที่ปฏบิติังาน การประทบัตราฯ เกดิขอ้ผิดพลาดลดนอ้ยลง

(Certification Status) ผิดพลาดนอ้ยลง www.fsc.org

4. การตรวจสอบขอ้มลูความสูญเสียจากการ 1. ความสูญเสียเนื้อไมล้ดลง 1.เกบ็ขอ้มลูจ านวนต้นที่ไมเ้กดิความเสียหายจากขั้นตอน

ท าไม้     1.1 โค่นล้ม ทกุวันที่ปฏบิติังาน รายงานผลการเกบ็ขอ้มลูจ านวนต้นที่ไมเ้กดิความเสียหาย

    1.2 ชกัลาก-ถอนตอ จากขั้นตอนโค่นล้มและชกัลาก-ถอนตอ

การด าเนินการตรวจตดิตาม ตามแผนการตรวจตดิตาม (Monitoring plan)
Economic Monitoring



ด้าน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม
1. ตรวจสอบคุณสมบติัของดิน 1. ค่าปฏกิริิยาดินของสวนปา่ไมสั้กอยู่ใน 1. ด าเนนิการเกบ็ตัวอยา่งดินในพื้นที่แปลงปลูกใหม่ ปลีะ1 คร้ัง ขอ้มลูค่าปฏกิริิยาดินของสวนปา่ไมสั้ก

เกณฑ์ที่เหมาะสม (pH 6-7) 2. ด าเนนิการส่งตัวอยา่งดินใหห้นว่ยงานฯ ที่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบ ขอ้มลูปริมาณธาตุอาหารในดินของสวนปา่ไมสั้กอยู่

2. ปริมาณธาตุอาหาร (N P K) ในดิน หรือด าเนนิการประเมนิเองโดยใชช้ดุทดสอบแบบเร่งด่วน ในเกณฑ์ที่ดี

ของสวนปา่ไมสั้กอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 3.เกบ็ขอ้มลูในปแีรกที่ปลูกและต่อเนื่องไปจนต้นไมอ้ายุ5 ป ีจงึ

เปล่ียนจดุเกบ็ตัวอยา่งดินต่อไป

2. ตรวจสอบการพงัทลายของดิน 1. ขอ้มลูการตรวจวัดการพงัทลายของดิน 1. ด าเนนิการเกบ็ขอ้มลูการพงัทลายของดินในพื้นที่ ดังนี้ ปลีะ 1 คร้ัง รายงานผลการเกบ็ขอ้มลูการพงัทลายของดินในพื้นที่

ในพื้นที่สวนปา่โดยเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ 1.1 พื้นที่อนรัุกษ์ ตามก าหนด

การชะล้างพงัทลายของกรมพฒันาที่ดิน 1.2 แปลงปลูก

ไมเ่กนิชั้น 3 (ปานกลาง)

สิ่งแวดล้อม
3. การตรวจสอบคุณภาพน้ า 1. ขอ้มลูการตรวจสอบคุณภาพน้ า 1. ตามคู่มือการตรวจสอบคุณภาพน้ าทีแ่จ้งเวยีน หรือ ปลีะ 1 คร้ัง 1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า

2. ขอ้มลูเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 2. ประสานหนว่ยงานที่มคีวามเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 2. รายงานผลการเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานของ

คุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพษิ

3. ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 2 ชดุขอ้มลู คือ

3.1 จดุน้ าไหลเขา้พื้นที่สวนปา่

3.2 จดุน้ าไหลออกจากพื้นที่สวนปา่

4. ฝาย 1. การกกัเกบ็น้ า 1. ด าเนนิการตรวจสอบฝายชะลอน้ า / ฝายดักตะกอน ปลีะ 1 คร้ัง รายงานการตรวจสอบฝายชะลอน้ า / ฝายดักตะกอน

2. การดักตะกอน

3. ประสิทธิภาพของฝาย

Environment Monitoring
การด าเนินการตรวจตดิตาม ตามแผนการตรวจตดิตาม (Monitoring plan)



ด้าน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม
5. ปริมาณน้ าฝนในพื้นที่สวนปา่ 1. ขอ้มลูปริมาณน้ าฝนในพื้นที่สวนปา่ 1. ด าเนนิการเกบ็ขอ้มลูสถติิปริมาณน้ าฝนในพื้นที่สวนปา่ เดือนละ 1 คร้ัง รายงานการเกบ็ขอ้มลูสถติิปริมาณน้ าฝนในพื้นที่สวนปา่

6. การตรวจสอบขอ้มลูความหลากหลาย 1. ขอ้มลูความหลากหลายจากการส ารวจ 1. การตรวจสอบความหลากหลายชนดิพนัธุ์พชื 5-10ปต่ีอคร้ัง รายงานการตรวจสอบความหลากหลายชนดิพนัธุ์พชื

ทางชวีภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อม 1. การตรวจสอบความหลากหลายชนดิพนัธุ์สัตว์ 5-10ปต่ีอคร้ัง รายงานการตรวจสอบความหลากหลายชนดิพนัธุ์สัตว์

7. การตรวจสอบพื้นที่อนรัุกษแ์ละไมอ้นรัุกษ์ 1. ความเสียหายของพื้นที่อนรัุกษ ์ 1.ตรวจสอบไมอ้นรัุกษ์ เดือนละ 1 คร้ัง รายงานการตรวจสอบไมอ้นรัุกษ์

ต้นไมอ้นรัุกษ ์ลดนอ้ยลง 2. ตรวจสอบพื้นที่อนรัุกษ์ เดือนละ 1 คร้ัง รายงานการตรวจสอบพื้นที่อนรัุกษท์กุประเภท

2. ขอ้มลูการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่อนรัุกษ ์   2.1 พื้นที่แนวปอ้งกนัรอบนอก (Buffer Zone)

( HCV 6 Cultural Identity : พื้นททีี่เปน็   2.2 พื้นที่สองฝ่ังล าหว้ย (Stream Bank)

สิ่งแวดล้อม แหล่งที่แสดงถงึความเปน็เอกลักษณ์    2.3 พื้นที่ปา่กึ่งธรรมชาติ (Semi - natural Forest)

วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชมุชนทอ้งถิ่น   2.4 พื้นที่ที่มคุีณค่าด้านการอนรัุกษสู์ง (HCV)

8. การตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้ง 1. การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมหลังการ 1. ด าเนนิการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งกอ่นและ ทกุคร้ังที่ท ากจิกรรม รายงานผลการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งกอ่นและ

กอ่นและหลังกจิกรรม (Site Inspection) ท ากจิกรรม ไมเ่กนิ 5 รายการ หลังกจิกรรม ไมเ่กนิ 1 เดือน หลังกจิกรรม

9. การตรวจสอบโรคและแมลง 1. มขีอ้มลูการตรวจสอบโรคและแมลง 1. ด าเนนิการตรวจสอบโรคและแมลง ทกุไตรมาส รายงานการตรวจสอบโรคและแมลง,

2. มกีารก าหนดมาตรการในการควบคุมโรค 2. ก าหนดมาตรการควบคุมโรคและแมลง การก าหนดมาตรการควบคุมโรคและแมลง,

และแมลง 3. ด าเนนิการตามมาตรการควบคุมโรคและแมลง การด าเนนิการตามมาตรการควบคุมโรคและแมลง

3. มผีลการด าเนนิการตามมาตรการควบคุม

โรคและแมลง

การด าเนินการตรวจตดิตาม ตามแผนการตรวจตดิตาม (Monitoring plan)
Environment Monitoring



ด้าน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม
10. การตรวจสอบและควบคุมพชืรุกราน ค่า IVI นอ้ยกว่า 20 ส ารวจพชืต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่สวนปา่ของ อ.อ.ป. ตามระยะของการ รายงานผลการด าเนนิการตรวจสอบ,ควบคุมพชืรุกราน

พชืดัดแปลงพนัธุกรรม (GMO) และมค่ีา IVI นอ้ยกว่า 5 ล าดับแรก  ตามคู่มอืของ รศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก (สาขาวิชาเกษตร ท าไมใ้นแต่ละแปลงปี รายงานการตรวจสอบ,ควบคุมพชืดัดแปลงพนัธุกรรม

(สัญลักษณ์ Inv4 ) ปา่ไม ้ม.แมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ) จ านวน 5 ชดุขอ้มลู ดังนี้

1. แปลงไมสั้กอาย ุ5 ปี

2. แปลงหลังตัดสางคร้ังที่ 1

3. แปลงกอ่นตัดสางคร้ังที่ 2

4. แปลงกอ่น Final cut

สิ่งแวดล้อม 5. แปลงปา่ธรรมชาติ (พื้นที่อนรัุกษใ์นสวนปา่)

11. การควบคุมสารเคมใีนพื้นที่สวนปา่ 1. เพื่อใหก้ารใชส้ารเคมใีนพื้นที่สวนปา่ 1. ด าเนนิการตรวจสอบการใชส้ารเคมใีนพื้นที่สวนปา่ ทกุคร้ังที่ใชส้ารเคมี รายงานผลการด าเนนิการตรวจสอบการใชส้ารเคมใีนพื้นที่

เปน็ไปตามเกณฑ์ของ FSC และ WHO สวนปา่

12. การตรวจสอบติดตาม HCV ก าหนดตัวชี้วัดเชงิคุณค่า,เชงิคุณภาพ ด าเนนิการตรวจสอบติดตาม HCV ของแต่ละสวนปา่โดยก าหนด ตามประเภท HCV รายงานผลการตรวจติดตาม HCV

1.ประเภทแหล่งน้ า เชน่ ตัวชี้วัดเชงิคุณค่า,เชงิคุณภาพ เพื่อติดตามสถานะการเปน็ HCV

1.1 ปริมาณน้ า(มาก/นอ้ย)

1.2 คุณภาพน้ า

2. พชืและสัตว์ RTE เชน่

2.1 การเปล่ียนแปลงสถานภาพ( R,T,E)

2.2 การพบเจอ (จ านวน,ความถี)่

เปน็ต้น

การด าเนินการตรวจตดิตาม ตามแผนการตรวจตดิตาม (Monitoring plan)
Environment Monitering


