
ผลการตรวจตดิตามประจําปี 2563
เรือ่ง วธิกีาร ความถี่ ผล

1. การตรวจตดิตามการบรหิารโครงการ
1.1 การตรวจสอบสถานภาพสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 1. การดําเนนิงานสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของกลุม่จัดการป่าไม ้สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ ไตรมาสละครัง้ มสีมาชกิรับเขา้ 16 ราย พน้สภาพ 1 ราย รวมทัง้ส ิน้ 239 ราย 

2. การดําเนนิงานตามขอ้แนะนําของ GE staffs พืน้ทีร่วมทัง้ส ิน้ 6027.20 ไร่ คดิเป็น 964.35 เฮกตาร์
1 2 ป ิ ใ 1 ํ ิ ้ ั ั ์ ปี ั ้ 20/03 FM Q002 ไ ่ ั ี่ ึ ่ ี ์ ไ้ 30/03/20

SIAM FIBREBOARD CO., LTD.
                                                                                                                                                                         Registration No. 0105547007195   

1.2 การตรวจประเมนิภายใน 1. การดําเนนิงานสอดคลอ้งกบัหลกัการและเกณฑข์องมาตรฐานสากล ปีละครัง้ - 20/03-FM-Q002 ไมพ่บหลกัฐานทีแ่สดงถงึการจา่ยภาษีรถแทรคเตอร ์แกไ้ข 30/03/20
- 20/03-FM-Q003 ไมพ่บหลกัฐานในกจิกรรมเตรยีมแปลงปลกู ใช ้ผรม. แกไ้ข 30/03/20
- 20/03-FM-Q004 ไมพ่บหลกัฐานการประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี แกไ้ข 30/03/20
- 20/03-FM-Q005 ไมพ่บหลกัฐานการการตรวจเชค็รถปฏบิตังิานในสวนยาง แกไ้ข 30/03/20

2. การแกไ้ขตามคํารอ้งขอของผูต้รวจรับรอง SAC/01-05/2019 การปกป้องพืน้ทีต่วัแทนระบบนเิวศนด์ัง้เดมิ แกไ้ขวนัที ่16/05/19
SAC/02-05/2019 การจัดการขยะ แกไ้ขวนัที ่16/05/19
KVA/01-05/2019 การควบคมุการพังทลายของหนา้ดนิ แกไ้ขวนัที ่16/05/19

1.3 การตรวจสอบการอพัเดตของขอ้มลูในเวปไซต์ 1. อพัเดตขอ้มลูในแตล่ะรายการใหเ้ป็นปัจจบุนั เดอืนละครัง้ รายงานการตรวจตดิตาม website ประจําเดอืน
2. การตรวจตดิตามดา้นสงัคม

2.1 การวเิคราะหค์น้หาผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 1. คน้หา/ วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยกระบวนการมสีว่นร่วม ปีละครัง้และเมือ่มสีมาชกิใหม่ รายชือ่ เบอรโ์ทร และทีอ่ยูข่องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
2.2 ผลกระทบดา้นสงัคมทีเ่กดิจากการดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ 1. การประชม ปีละครัง้ ไมม่ผีลกระทบดา้นสงัคม2.2 ผลกระทบดานสงคมทเกดจากการดาเนนกจกรรมตางๆ 1. การประชมุ ปละครง ไมมผลกระทบดานสงคม

2. สอบถาม
2.3 การเกดิอบุตัเิหตใุนการทํางาน 1. บนัทกึรายงาน ไตรมาสละครัง้ 1. GM0212 ขบัขีร่ถจักรยายนตไ์ปปฏบิตังิานในสวนยางพารา เกดิการลืน่ลม้  21/12/19

2. รายการเคลมคา่สนิไหม 2. GM0051 ขบัขีร่ถจักรยานยนตไ์ปปฏบิตังิานในสวนยางพารา เกดิการลืน่ลม้ 20/11/20
3. GM0024 ขบัขีร่ถจักรยานยนตไ์ปปฏบิตังิานในสวนยางพารา เกดิการลืน่ลม้ 21/12/20

3. การตรวจตดิดามดา้นสิง่แวดลอ้ม
3.1 Site Inspection กอ่นและหลงัการทําไม ้ 1. สาํรวจพืน้ทีอ่นุรักษ์, ตน้ไมอ้นุรักษ์, พืน้ที ่HCV, แนวป้องกนัในบรเิวณแปลงทําไมแ้ละแปลงปลกูใหม่ ทกุครัง้ทีม่กีจิกรรม ไมพ่บพืน้ทีอ่นุรักษ์ ตน้ไมอ้นุรักษ์ และพืน้ที ่HCV ในแปลงสมาชกิ

2. รายงานการสาํรวจ/ มาตรการแกไ้ขปรับปรุง
3.2 การเปลีย่นแปลงของชนดิพันธุส์ตัวแ์ละพันธุพ์ชื 1. สาํรวจชนดิพันธุส์ตัวแ์ละพันธุพ์ชืในพืน้ทีส่วนยางพารา ปีละครัง้และเมือ่มสีมาชกิใหม่ รายงานความหลากหลายพันธุส์ตัวแ์ละพันธุพ์ชื 2563

ั2. รายงานการสาํรวจ/ มาตรการแกไ้ขปรับปรุง ไมพ่บชนดิพันธุส์ตัวแ์ละพันธุพ์ชืหายาก ใกลส้ญูพันธุ์
3.3 การใชปุ้๋ ย 1. บนัทกึรายงานการใชปุ้๋ ย ทกุครัง้ทีม่กีจิกรรม ใชปุ้๋ ยเคมอีตัรา 36 กก/ไร่  เพิม่ขึน้ 9.59%, ปุ๋ ยอนิทรยี ์62 กก/ไร่ 

เพิม่ขึน้ 87.88 %, ปุ๋ ยชวีภาพ 75 กก/ไร่  เพิม่ขึน้ 100%
3.4 การใชส้ารเคมี 1. บนัทกึรายงานการใชส้ารเคมี ทกุครัง้ทีม่กีจิกรรม ใชไ้กลโฟเซต 0.21 ลติร/ไร่ ลดลง 30%
3.5 ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ 1. ประชมุรับฟังขอ้คดิเห็น ปีละครัง้ ไมม่ผีลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

2. สอบถาม
4. การตรวจสอบดา้นเศรษฐกจิ

4.1 อตัราการเจรญิเตบิโตและประมาณความเพิม่พูนของเนือ้ไม ้ ปีละครัง้และเมือ่มสีมาชกิใหม่ มปีรมิาตรไมร้วม 189,528.65 ลกูบาศกเ์มตร
มคีวามเพิม่พูนเฉลีย่ 3.06 ลกูบาศกเ์มตร/ ไร่/ ปี

2. รายงานผลการสาํรวจ
4 2 ปรมิาณผลผลติของไมย้างพาราและนํ้ายางทีเ่ก็บเกีย่วได ้ 1 บนัทกึรายงานปรมิาณเนือ้ไมย้างพาราและนํ้ายางทีเ่ก็บเกีย่วไดจ้รงิของแตล่ะแปลง เดอืนละครัง้ ตดัไม ้15295 ตนั

1. สาํรวจขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของไมย้างพาราโดยสุม่จากแตล่ะชว่งอาย ุแตล่ะอําเภอ สภาพภมูปิระเทศ เชน่ ทีน่า ดนิตืน้ รมินํ้า

4.2 ปรมาณผลผลตของไมยางพาราและนายางทเกบเกยวได 1. บนทกรายงานปรมาณเนอไมยางพาราและนายางทเกบเกยวไดจรงของแตละแปลง เดอนละครง ตดไม 15295  ตน
2. เปรยีบเทยีบขอ้แตกตา่งกบัแผนการเก็บเกีย่วทีต่ัง้เป้าหมายไว ้ + 40.04% ปรับปรุงการคาดการณ์ใหใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ

4.3 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 1. สาํรวจขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ/ รายได ้จากการดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ เดอืนละครัง้ ตดิตอ่โดยตรงทีก่ลุม่จัดการป่าไม ้สยาม  ไฟเบอรบ์อรด์
4.4 แผนการตดั 1. สาํรวจความตอ้งการตดัไมข้องสมาชกิ ไตรมาสละครัง้ 477 ไร่


