
ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม

1. สรางความสัมพันธกับชุมชน 1. จํานวนครั้งที่รวมกิจกรรมกับชุมชน 1. รายงานพนักงานมวลชนสัมพันธ(CRO) ทุกครั้ง รายงานผลการเขารวมกิจกรรมกับชุมชน

2. รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการปรับปรุง 2. การคนหาผูมีสวนไดสวนเสีย( Stakeholder ) ปละ 1 ครั้ง รายงานการคนหาผูมีสวนไดสวนเสียประจําป

ใหเปนปจจุบัน

2. การตรวจสอบดานความปลอดภัย 1. จํานวนครั้งที่เกิดเหตุ 1. รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ทุกครั้งที่เกิดเหตุ รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน

2. จํานวนครั้งที่ไมใส ppe 2. ตรวจสอบการสวมใสอุปกรณ PPE ทุกวันที่ปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบการสวมใสอุปกรณ PPE

3. จํานวนครั้งที่พบความไมพรอมใชงาน 3. ตรวจสอบรถ/เครื่องจักร/อุปกรณการทํางาน ทุกวันที่ปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบรถ / เครื่องจักร / อุปกรณ

4. จํานวนครั้งที่พบความไมพรอมใชงาน 4. ตรวจสอบถังดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง

สังคม 5. จํานวนครั้งที่เบิกจายยา 5. รวบรวมสถิติการเบิกจายยา ทุกครั้งที่เบิกจาย รายงานสถิติการเบิกจายยา

3. การเก็บขอมูลการใชประโยชนของชุมชน ขอมูลการใชประโยชนพื้นที่สวนปา 1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการใชประโยชนพื้นที่สวนปา ปละ 1 ครั้ง รายงานการใชประโยชนพื้นที่สวนปา

จากสวนปา ขอมูลการจางงาน 2. รวบรวมขอมูลการจางงานชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รายงานการจางงานชุมชน

ขอมูลการเก็บหาของปา (เพื่อการยังชีพ) 3. รวบรวมขอมูลการเก็บหาของปาของชุมชน ปละ 1 ครั้ง รายงานการเก็บหาของปาของชุมชน

4. การฝกอบรมพนักงาน คนงาน 1. พนักงาน / คนงาน สามารถปฏิบัติงาน ดําเนินการจัดฝกอบรมดังนี้

สวนปาไดถูกตองตามหลักการและเสร็จ 1. ดําเนินการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน ปละ 1 ครั้ง หลักฐานการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน

ทันกําหนดการตามแผน 2. ดําเนินการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน ปละ 1 ครั้ง หลักฐานการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน

2. สถิติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานลดลง 3. ดําเนินการจัดฝกอบรมดานไฟปา ปละ 1 ครั้ง หลักฐานการฝกอบรมดานไฟปา

เมื่อเปรียบเทียบจากปที่ผานมา 4. อบรมการใชเครื่องจักร/เครื่องกล ปละ 1 ครั้ง หลักฐานการฝกอบรมการใชเครื่องจักร/เครื่องกล

5. อบรมการโคนลมไม ปละ 1 ครั้ง หลักฐานการฝกอบรมการโคนลมไม

การดําเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)

Social Monitoring



ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม

1. การสํารวจขอมูลปริมาตรไมสัก 1. ไดรับรายงานขอมูลปริมาตรไมสัก 1. ดําเนินการสํารวจขอมูลปริมาตรไมสัก โดยวิธี 3- 5 ป/ครั้ง รายงานการสํารวจขอมูลปริมาตรไมสัก

2. แผนการทําไมของสวนปา Line Plot System

3. งานสําเร็จเสร็จสิ้นตามแผนงาน

2. การตรวจสอบขอมูลการเคลื่อนยาย  ขอมูลมีความถูกตอง ตรวจสอบ ดําเนินการเก็บขอมูลการเคลื่อนยายสินคาไมในทุกขั้นตอน ทุกวันที่ปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบขอมูลการเคลื่อนยายสินคาไม 

สินคาไม (Chain of Custody) แหลงที่มาของไมได เชน โคนลม ชักลากถอนตอ ชักลากเรียงหมอน จัดกอง ...  (Chain of Custody) อยางครบถวนและถูกตอง

เศรษฐกิจ

3. การตรวจสอบสถานะการรับรอง FSC จํานวนครั้งที่มีการประทับตราฯ ผิดพลาด ดําเนินการตรวจสอบสถานะการรับรอง FSC ตามเวปไซต ทุกวันที่ปฏิบัติงาน การประทับตราฯ เกิดขอผิดพลาดลดนอยลง

(Certification Status) นอยลง www.fsc.org

4. การตรวจสอบขอมูลความสูญเสียจากการ ความสูญเสียเนื้อไมลดลง 1.เก็บขอมูลจํานวนตนที่ไมเกิดความเสียหายจากขั้นตอน

ทําไม     1.1 โคนลม ทุกวันที่ปฏิบัติงาน รายงานผลการเก็บขอมูลจํานวนตนที่ไมเกิด

    1.2 ชักลาก-ถอนตอ ความเสียหายจากขั้นตอนโคนลมและชักลาก-ถอนตอ

การดําเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)

Economic Monitoring



ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม

1. การตรวจสอบคุณภาพดิน 1. คาปฏิกิริยาดินของสวนปาไมสักอยูใน 1. ดําเนินการเก็บตัวอยางดินในพื้นที่แปลงปลูกใหม แลว ทุกครั้งที่มีการปลูกใหม ขอมูลคาปฏิกิริยาดินของสวนปาไมสัก

เกณฑที่เหมาะสม (pH 6-7)  สงตัวอยางดินใหหนวยงานฯ ที่เกี่ยวของในการตรวจสอบฯดิน ขอมูลปริมาณธาตุอาหารในดินของสวนปาไมสัก

2. ปริมาณธาตุอาหาร (N P K) ในดิน หรือ สวนปาดําเนินการประเมินเองโดยใชชุดทดสอบฯเบื้องตน

ของสวนปาไมสักอยูในเกณฑที่เหมาะสม

2. การตรวจสอบการพังทลายของดิน 1. ขอมูลการตรวจวัดการพังทลายของดิน 1. ดําเนินการเก็บขอมูลการพังทลายของดินในพื้นที่ ดังนี้ อยางนอยปละ 3 ครั้ง รายงานผลการเก็บขอมูลการพังทลายของดินในพื้นที่

ในพื้นที่สวนปาโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ 1.1 พื้นที่อนุรักษ

การชะลางพังทลายของกรมพัฒนาที่ดิน 1.2 พื้นที่แปลงปลูก

ไมเกินชั้น 3 (ปานกลาง)

สิ่งแวดลอม

3. การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1. ขอมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1. ตรวจเองตามคูมือการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่แจงเวียน หรือ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 1. บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

2. ขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 2. ประสานหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 2. เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ

คุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

3. ตรวจสอบอยางนอย 2 ชุดขอมูล คือ

3.1 จุดน้ําไหลเขาพื้นที่สวนปา

3.2 จุดน้ําไหลออกจากพื้นที่สวนปา

4. ฝาย 1. การกักเก็บน้ํา 1. ดําเนินการตรวจสอบฝายชะลอน้ํา / ฝายดักตะกอน ปละ 1 ครั้ง บันทึกการตรวจสอบฝายชะลอน้ํา / ฝายดักตะกอน

2. การดักตะกอน (ตามคูมือการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร)

3. ประสิทธิภาพของฝาย

( (ตามคูมือการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร)

การดําเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)

Environment Monitoring



ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม

5. ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สวนปา 1. ขอมูลปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สวนปา 1. ดําเนินการเก็บขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สวนปา เดือนละ 1 ครั้ง รายงานการเก็บขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สวนปา

6. การตรวจสอบขอมูลความหลากหลาย 1. ขอมูลความหลากหลายจากการสํารวจโดย 1. การตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุพืช 5-10ป/ครั้ง รายงานการตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุพืช

ทางชีวภาพ ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม 1. การตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุสัตว 5-10ป/ครั้ง รายงานการตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุสัตว

7. การตรวจสอบพื้นที่อนุรักษและไมอนุรักษ 1. ความเสียหายของพื้นที่อนุรักษ และ 1.ตรวจสอบไมอนุรักษ อยางนอยปละ 1 ครั้ง รายงานการตรวจสอบไมอนุรักษ

ตนไมอนุรักษ ลดนอยลง 2. ตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ ทั้ง 4 ประเภท อยางนอยปละ 1 ครั้ง รายงานการตรวจสอบพื้นที่อนุรักษทุกประเภท

2. ขอมูลการใชประโยชนพื้นที่อนุรักษ   2.1 พื้นที่แนวปองกันรอบนอก (Buffer Zone)

( HCV 6 Cultural Identity : พื้นทีที่เปนแหลง   2.2 พื้นที่สองฝงลําหวย (Stream Bank)

สิ่งแวดลอม ที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณ วัฒนธรรม   2.3 พื้นที่ปากึ่งธรรมชาติ (Semi - natural Forest)

จารีตประเพณีของชุมชนทองถิ่น   2.4 พื้นที่ที่มีคุณคาดานการอนุรักษสูง (HCV)

8. การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้ง 1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมหลังการทํา 1. ดําเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งกอนและ ทุกครั้งที่ทํากิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

กอนและหลังกิจกรรม (Site Inspection) กิจกรรม หลังกิจกรรม ทั้งกอนและหลัง ทั้งกอนและหลังกิจกรรม (Site Inspection)

ไมเกิน 1 เดือน

9. การตรวจสอบโรคและแมลง 1. มีขอมูลการตรวจสอบโรคและแมลง 1. ดําเนินการตรวจสอบโรคและแมลง ทุกไตรมาส รายงานการตรวจสอบโรคและแมลง,

2. มีการกําหนดมาตรการในการควบคุมโรค 2. กําหนดมาตรการควบคุมโรคและแมลง การกําหนดมาตรการควบคุมโรคและแมลง,

และแมลง 3. ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและแมลง การดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและแมลง

3. มีผลการดําเนินการตามมาตรการควบคุม

โรคและแมลง

การดําเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)

Environment Monitoring



ดาน เรื่อง ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา ผลการตรวจติดตาม

10. การตรวจสอบและควบคุมพืชรุกราน คา IVI นอยกวา 20 - สํารวจพืชตางถิ่นรุกรานในพื้นที่สวนปาของ อ.อ.ป. รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ,ควบคุมพืชรุกราน

พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และมีคา IVI นอยกวา 5 ลําดับแรก  ตามคูมือของ รศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก (สาขาวิชาเกษตร 3-5ป/ครั้ง รายงานการตรวจสอบ,ควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรม

(สัญลักษณ Inv4 ) ปาไม ม.แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต)ิ จํานวน 5 ชุดขอมูล ดังนี้

1. แปลงไมสักอายุ 5 ป

2. แปลงหลังตัดสางครั้งที่ 1

3. แปลงกอนตัดสางครั้งที่ 2

4. แปลงกอน Final cut

5. แปลงปาธรรมชาติ (พื้นที่อนุรักษในสวนปา)

สิ่งแวดลอม

11. การควบคุมสารเคมีในพื้นที่สวนปา 1. เพื่อใหการใชสารเคมีในพื้นที่สวนปา เปนไป 1. ดําเนินการตรวจสอบการใชสารเคมีในพื้นที่สวนปา ทุกครั้งที่ใชสารเคมี รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบการใชสารเคมี

ตามเกณฑของ FSC และ WHO ในพื้นที่สวนปา

12. การตรวจสอบติดตาม HCV กําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณคา,เชิงคุณภาพ ดําเนินการตรวจสอบติดตาม HCV ของแตละสวนปาโดยกําหนด ตามประเภท HCV รายงานผลการตรวจติดตาม HCV

1.ประเภทแหลงน้ํา เชน ตัวชี้วัดเชิงคุณคา,เชิงคุณภาพ เพื่อติดตามสถานะการเปน HCV

1.1 ปริมาณน้ํา(มาก/นอย)

1.2 คุณภาพน้ํา

2. พืชและสัตว RTE เชน

2.1 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ( R,T,E)

2.2 การพบเจอ (จํานวน,ความถี่)

เปนตน

การดําเนินการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan)

Environment Monitering
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