
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบ ารุงป่า 

 

กจิกรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมาย

เหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

แก้ไข 

3.50 3.49-3.00 2.99-2.00 2.00 

(4) (3) (2) (1) 

1.  การซ่อมทางตรวจการ - มีการซ่อมทาง

ตรวจการ เพื่อ

ป้องกันไฟในช่วง

ฤดูร้อน หรือทาง

ส าหรับการขนส่ง

กลา้ไมเ้พื่อปลูก

ซ่อม โดยการถาง

เพื่อก าจัดวัชพืช 

ท้ัง 2 ข้างทาง

ตรวจการ ข้างละ

อย่างน้อย 2 

เมตร และ

ซ่อมแซมทาง

ตรวจการให้มี

สภาพท่ีใชก้ารได้ 

โดยใชแ้รงคนขุด 

หรอืใชร้ถ

แทรกเตอรล์้อยาง 

- มีการซ่อมทาง

ตรวจการ เพื่อ

ป้องกันไฟในช่วง

ฤดูร้อน หรือทาง

ส าหรับการขนส่ง

กลา้ไม้เพื่อปลูก

ซ่อม โดยการถาง

เพื่อก าจัดวัชพืช 

ท้ัง 2 ข้างทาง

ตรวจการ ข้างละ

อย่างน้อย 2 

เมตร และ

ซ่อมแซมทาง

ตรวจการให้มี

สภาพท่ีใชก้ารได้ 

โดยใชแ้รงคนขุด 

- มีการซ่อมทาง

ตรวจการ เพื่อ

ป้องกันไฟในช่วง

ฤดูร้อน หรือทาง

ส าหรับการขนส่ง

กลา้ไมเ้พื่อปลูก

ซ่อม โดยการถาง

เพื่อก าจัดวัชพืช 

ท้ัง 2 ข้างทาง

ตรวจการ ข้างละ

น้อยกว่า 2 เมตร 

และซ่อมแซมทาง

ตรวจการให้มี

สภาพท่ีใชก้ารได้ 

โดยใชแ้รงคนขุด 

- มีการซ่อมทาง

ตรวจการ  เ พื่ อ

ป้องกันไฟในช่วง

ฤดูร้อน หรือทาง

ส าหรับการขนส่ง

กล้าไม้ เพื่ อปลูก

ซ่อม โดยการถาง

เพื่อก าจัดวัชพืช 

ท้ั ง  2  ข้ า ง ท า ง

ตรวจการ ข้างละ

น้อยกว่า 2 เมตร 

 

2.  ยามปอ้งกันไฟ - มกีารจัดคนเป็น

ชุดอย่างน้อย 2 

คน เพื่อเดนิตรวจ

ตราพื้นท่ีแปลง

บ ารุงป่าท้ังหมด

และบริเวณ

โดยรอบท่ีอยู่

ใกลเ้คียงแปลง

บ ารุงป่าป่า และ

ท าอย่างสม่ าเสมอ

ตลอดท้ังปี หรือ

ตามงบประมาณท่ี

ได้รับ 

- มกีารจัดคนเป็น

ชุดอย่างน้อย 2 

คน เพื่อเดนิตรวจ

ตราพื้นท่ีแปลง

บ ารุงป่าท้ังหมด

และบริเวณ

โดยรอบท่ีอยู่

ใกลเ้คียงแปลง

บ ารุงป่าป่า โดย

ท าเฉพาะในช่วงฤดู

รอ้น หรือตาม

งบประมาณท่ีไดร้ับ 

- มี ก า ร จั ด ค น 

เพื่อเดินตรวจตรา

พื้นท่ีแปลงบ ารุง

ป่าท้ังหมด และท า

เป็นบางครั้งคราว

เฉพาะในช่วงฤดู

ร้ อ น  ห รื อ ต า ม

งบประมาณท่ีไดร้ับ 

- มี ก า ร จั ด ค น 

เพื่อเดินตรวจตรา

พื้นท่ีแปลงบ ารุง

ป่ า เ ป็ น บ า ง จุ ด 

และท าเป็นบางครั้ง

คราวเฉพาะในช่วง

ฤดูร้อน 
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กจิกรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมาย

เหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุงแก้ไข 

3.50 3.49-3.00 2.99-2.00 2.00 

(4) (3) (2) (1) 

3.  การดายวัชพืช การใส่ปุ๋ย - มกีารถางเพื่อก าจัด

วัชพืช จ านวน 2 ครั้ง 

เพื่อลดการแก่งแย่ง

อาหาร และเปิดแสง

ให้แก่ต้นไม้ท่ีปลูก 

โดยเจาะช่องตามแนว

ปลูก หรอืถางเป็น

แนวกว้าง และถาก 

รอบโคนต้น ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 0.5-1 เมตร 

กระจายท่ัวทั้งแปลง/

เต็มพื้นท่ี 

- มกีารใส่ปุ๋ยบ ารุง

ต้นไมท่ี้ปลูก กระจาย

ท่ัวทัง้แปลง/เต็มพื้นท่ี 

- มกีารถางเพื่อก าจัด

วัชพืช จ านวน 2 ครั้ง 

เพื่อลดการแก่งแย่ง

อาหาร และเปิดแสง

ให้แก่ต้นไม้ท่ีปลูก 

โดยเจาะช่องตามแนว

ปลูก หรอืถางเป็น

แนวกว้าง และถาก 

รอบโคนต้น ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 0.5-1 เมตร 

กระจายเป็นหย่อมๆ 

- มกีารใส่ปุ๋ยบ ารุง

ต้นไมท่ี้ปลูก กระจาย

เป็นหย่อมๆ 

- มกีารถางเพื่อก าจัด

วัชพืช จ านวน 1 ครั้ง 

เพื่อลดการแก่งแย่ง

อาหาร และเปิดแสง

ให้แก่ต้นไม้ท่ีปลูก 

โดยเจาะช่องตามแนว

ปลูก หรอืถางเป็น

แนว และถากรอบโคน

ต้น ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลางน้อย

กว่า 0.5 เมตร เฉพาะ

บางจุด 

- มกีารใส่ปุ๋ยบ ารุง

ต้นไมท่ี้ปลูก เฉพาะ

บางจุด 

- มกีารถางเพื่อก าจัด

วัชพืช เพื่อลดการ

แก่งแย่งอาหาร และ

เปิดแสงให้แก่ต้นไม้ท่ี

ปลูก น้อยมาก/ไม่มี 

- มกีารใส่ปุ๋ยบ ารุง

ต้นไมท่ี้ปลูก น้อย

มาก/ไมม่ี 

 

4.  การปลูกซ่อมต้นไม้ - มกีารผลติ หรือ

จัดเตรยีมกลา้ไม ้

เพียงพอกับเนื้อท่ีท่ีจะ 

ปลูกซ่อม ซึ่งกลา้ไม้ท่ี

ใชป้ลูกซ่อม เป็นกลา้

ไมคุ้ณภาพสูง โดยมี

ความสมบูรณ์/

แข็งแรงมาก มอีายุไม่

ต่ ากว่า 1 ปี มกีารเอา

ใจใสแ่ละดูแลรักษา

กลา้ไมเ้ป็นอย่างดี 

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม เป็นไมถ้ิ่นเดมิ 

หรือมีความเหมาะสม

กับพื้นท่ีมาก 

ประกอบด้วยไม้โตเร็ว 

และโตช้า มขีนาด 

ความสูงไมต่่ ากว่า 50 

- มกีารผลติ หรือ

จัดเตรยีมกลา้ไม ้

เพียงพอกับเนื้อท่ีท่ีจะ 

ปลูกซ่อม ซึ่งกลา้ไม้ท่ี

ใชป้ลูกซ่อม เป็นกลา้

ไมคุ้ณภาพปานกลาง 

โดยมคีวามสมบูรณ์/

แข็งแรงปานกลาง มี

อายุไมต่่ ากว่า 1 ปี มี

การเอาใจใสแ่ละดูแล

รักษากลา้ไม้มาก 

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม เป็นไมถ้ิ่นเดมิ 

หรือมีความเหมาะสม

กับพื้นท่ีปานกลาง 

ประกอบด้วยไม้โตเร็ว 

และโตช้า มขีนาด 

ความสูงไมต่่ ากว่า 50 

- มกีารผลติ หรือ

จัดเตรยีมกลา้ไม ้

เพียงพอกับเนื้อท่ีท่ีจะ 

ปลูกซ่อม ซึ่งกลา้ไม้ท่ี

ใชป้ลูกซ่อม เป็นกลา้

ไมคุ้ณภาพต่ า โดยมี

ความสมบูรณ์/

แข็งแรงต่ า/แคระ

แกร็น มีอายุน้อยกว่า 

1 ปี มกีารเอาใจใส่

และดูแลรักษากลา้ไม้

น้อย 

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม เป็นไมถ้ิ่นเดมิ 

หรือมีความเหมาะสม

กับพื้นท่ีน้อย  

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก 

ซ่อม มีความ 

- มกีารผลติ หรือ

จัดเตรยีมกลา้ไม ้

เพียงพอกับเนื้อท่ีท่ีจะ 

ปลูกซ่อม ซึ่งกลา้ไม้ท่ี

ใชป้ลูกซ่อม เป็นกลา้

ไมคุ้ณภาพต่ า โดยมี

ความสมบูรณ์/

แข็งแรงต่ า/แคระแกร็น 

มอีายุน้อยกว่า 1 ปี มี

การเอาใจใสแ่ละดูแล

รักษากลา้ไมน้้อยมาก 

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม เป็นไมถ้ิ่นเดมิ 

หรือมีความเหมาะสม

กับพื้นท่ีน้อย 

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม มีความ

หลากหลายทางชนิด 
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กจิกรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมาย

เหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุงแก้ไข 

3.50 3.49-3.00 2.99-2.00 2.00 

(4) (3) (2) (1) 

4.  การปลูกซ่อมต้นไม้ (ต่อ) เซนติเมตร หรือขึน้อยู่

กับความสูงของแต่ละ

ชนิด  

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม มีความ

หลากหลายทางชนิด

พันธุ์มาก และ

ประชาชนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีปลูก 

อยู่ติดกับชุมชน 

- มกีารปลูกซ่อม

ต้นไม้ในช่วงต้นฤดูฝน 

หรือมีความเหมาะสม

ของฤดูกาลของพื้นท่ี

มาก 

- มกีารปลูกซ่อม 

ทดแทนต้นไม้ท่ีตายทุก

ต้น หรือต้นไมท่ี้ไม่

แข็งแรง ตามหลุมท่ีขุด

เตรยีมไว้ทุกจุดเป็น

อย่างด ีโดยต้นไมท่ี้

ปลูกซ่อมมลีักษณะต้ัง

ตรงดีมาก และปลูก

ซ่อมกระจายท่ัวท้ัง

แปลง/เต็มพื้นท่ี ซึ่ง

ต้นไมท่ี้ปลูกซ่อม

เจริญเติบโตได้ดมีาก 

- มกีารตรวจนับอัตรา

การรอดตาย โดยมี

อัตราการรอดตายไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 

เซนติเมตร หรือขึน้อยู่

กับความสูงของแต่ละ

ชนิด  

- ชนิดพันธุ์ไมท่ี้ปลูก

ซ่อม มีความ

หลากหลายทางชนิด

พันธุ์ปานกลาง และ

ประชาชนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีปลูก

อยู่ติดกับชุมชน 

- มกีารปลูกซ่อม

ต้นไม้ในช่วงต้นฤดูฝน 

หรือมีความเหมาะสม

ของฤดูกาลของพื้นท่ี

ปานกลาง 

- มกีารปลูกซ่อม

ทดแทนต้นไมท่ี้ตาย 

หรือต้นไม้ท่ีไมแ่ข็งแรง 

เกอืบทุกต้น ตามหลุม

ท่ีขุดเตรยีมไว้ โดย

ต้นไม้ท่ีปลูกมลีักษณะ

ค่อนข้างต้ังตรง/เอียง

เล็กน้อย และปลูก

ซ่อมกระจายท่ัวท้ัง

แปลง/เต็มพื้นท่ี ซึ่ง

ต้นไม้ท่ีปลูกซ่อม

เจริญเติบโตได้ปาน

กลาง 

- มกีารตรวจนับอัตรา

การรอดตาย โดยมี

อัตราการรอดตายไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 

หลากหลายทางชนิด

พันธุ์น้อย และ

ประชาชนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้

บ้าง ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ี

ปลูกอยู่ติดกับชุมชน 

- มกีารปลูกซ่อม

ต้นไม้ในช่วงปลายฤดู

ฝน หรือมีความ

เหมาะสมของฤดูกาล

ของพืน้ท่ีน้อย 

- มกีารปลูกซ่อม

ทดแทนต้นไม้ท่ีตาย 

หรือต้นไม้ท่ีไมแ่ข็งแรง

เป็นบางต้น ตามหลุม

ท่ีขุดเตรยีมไว้ โดย

ต้นไม้ท่ีปลูกซ่อมมี

ลักษณะเอียง และ

ปลูกซ่อมกระจายเป็น

หย่อมๆ ท่ัวพื้นท่ี ซึ่ง

ต้นไมท่ี้ปลูกซ่อม

เจริญเติบโตได้น้อย 

- มกีารตรวจนับอัตรา

การรอดตาย โดยมี

อัตราการรอดตายไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 

พันธุ์น้อยมาก และ

ประชาชนไมส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีปลูก

อยู่ติดกับชุมชน 

- มกีารปลูกซ่อม

ต้นไม้ในช่วงปลายฤดู

ฝน หรือมีความ

เหมาะสมของฤดูกาล

ของพืน้ท่ีน้อยมาก 

- มกีารปลูกซ่อม

ทดแทนต้นไม้ท่ีตาย 

หรือต้นไม้ท่ีไมแ่ข็งแรง 

เป็นบางต้น ตามหลุมท่ี

ขุดเตรยีมไว้ โดยต้นไม้

ท่ีปลูกมลีักษณะเอียง/

แคระแกร็น และปลูก

ซ่อมไมก่ระจาย/ไมเ่ต็ม

พืน้ท่ี ซึ่งต้นไมท่ี้ปลูก

ซ่อมเจริญเติบโตน้อย

มาก/แคระแกร็น 

- มกีารตรวจนับอัตรา

การรอดตาย โดยมี

อัตราการรอดตายต่ า

กว่าร้อยละ 80 
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กจิกรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมาย

เหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุงแก้ไข 

3.50 3.49-3.00 2.99-2.00 2.00 

(4) (3) (2) (1) 

5.  การจัดท าแนวกันไฟ - มกีารท าแนว

ป้องกันไฟป่า ขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 8 

เมตร โดยถางวัชพืชให้

เป็นแนวหญ้าสัน้ติด

ดนิ และกวาดเศษ

หญ้าทิ้งไวน้อกแปลง

แปลงบ ารุงป่า หรือใช้

รถแทรกเตอรเ์ปิด

หน้าดนิและยกรอ่ง 

อาจลงลูกรังบนชั้นผิว

ถนนเพียงบางๆ ซึ่งท า

โดยรอบแปลง และ

ซอยในแปลง หรือ

ตามงบประมาณท่ี

ไดร้ับ 

- มกีารท าแนว

ป้องกันไฟป่า ขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 8 

เมตร โดยถางวัชพืชให้

เป็นแนวหญ้าสัน้ติด

ดนิ และกวาดเศษ

หญ้ารวมกองไวต้รง

กลางแปลง หรอืน าไป

ท้ิงไว้นอกแปลงบ ารุง

ป่า ซึ่งท ากระจายรอบ

แปลงและซอยใน

แปลง หรือตาม

งบประมาณท่ีไดร้ับ 

- มกีารกวาดเศษ

หญ้ามากองไว้ตรง

กลางแนวกันไฟ หรือ

ท้ิงไว้นอกแปลงบ ารุง

ป่า ซึ่งท ากระจายเป็น

บางจุด 

- มกีารกวาดเศษ

หญ้ามากองไว้ตรง

กลางแนวกันไฟ หรือ

ท้ิงไว้นอกแปลงบ ารุง

ป่า ซึ่งท ากระจายเป็น

บางจุด แต่มจี านวน

น้อย 

 

6.  การลดิกิ่ง - มกีารตัดกิ่งไม้บาง

กิ่ง หรอืกิ่งของต้นไม้

ดา้นข้างที่มขีนาดใหญ่ 

ท่ีไม่ได้ลิดกิ่งเองตาม

ธรรมชาติออกใน

ปรมิาณท่ีเหมาะสม 

โดยท ากับต้นไม้ท่ีปลูก

กระจายท่ัวทั้งพืน้ท่ี

แปลงปลูกป่า อายุ 

7-10 ปี เพื่อช่วยให้

ต้นไมม้กีาร

เจริญเติบโต และมี

รูปรา่งท่ีดีทุกต้น 

- มกีารตัดกิ่งไม้บาง

กิ่ง หรอืกิ่งของต้นไม้

ดา้นข้างท่ีมีขนาดใหญ่ 

ท่ีไม่ได้ลิดกิ่งเองตาม

ธรรมชาติออกใน

ปรมิาณท่ีเหมาะสม 

โดยท ากับต้นไม้ท่ีปลูก

กระจายเป็นหย่อมๆ 

ของพืน้ท่ีแปลงปลูก

ป่า อายุ 7-10 ปี 

เพื่อช่วยให้ต้นไม้มกีาร

เจริญเติบโต และมี

รูปรา่งท่ีดีเป็นสว่น

ใหญ่ 

- มกีารตัดกิ่งไม้บาง

กิ่ง หรอืกิ่งของต้นไม้

ดา้นข้างท่ีมีขนาดใหญ่ 

ท่ีไม่ได้ลิดกิ่งเองตาม

ธรรมชาติออกใน

ปรมิาณปานกลาง 

โดยท ากับต้นไม้ท่ีปลูก

กระจายเป็นหย่อมๆ 

ของพืน้ท่ีแปลงปลูก

ป่า อายุ 7-10 ปี 

เพื่อช่วยให้ต้นไม้มกีาร

เจริญเติบโต และมี

รูปรา่งท่ีดีเป็นบางต้น 

- มกีารตัดกิ่งไม้บาง

กิ่ง หรอืกิ่งของต้นไม้

ดา้นข้างท่ีมีขนาดใหญ่ 

ท่ีไม่ไดล้ิดกิ่งเองตาม

ธรรมชาติออกใน

ปรมิาณมาก โดยท า

กับต้นไม้ท่ีปลูก

กระจายเป็นจุดๆ ของ

พืน้ท่ีแปลงปลูกป่า 

อายุ 7-10 ปี ต้นไม้

มกีารเจริญเติบโตช้า 

และรูปรา่งไม่สวยงาม

เป็นสว่นใหญ่ 

 

7. ภาพรวมการประเมนิผล - มกีารด าเนิน

กิจกรรมครบถ้วน 

เป็นไปตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว้ อยู่ใน

เกณฑ์ดมีาก 

- มกีารด าเนิน

กิจกรรมครบถ้วน 

เป็นไปตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว้อยู่ในเกณฑ์

ดี 

- มกีารด าเนิน

กิจกรรมไม่ครบถ้วน 

ตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว้อยู่ในเกณฑ์

พอใช้ 

- มกีารด าเนิน

กิจกรรมไม่ครบถ้วน 

ตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว้อยู่ในเกณฑ์

ต้องปรับปรุง/แก้ไข 

 

 


