
รายละเอียดตัวช้ีวัดด้านการผลิตปศุสัตว์ของปศสัุตว์จังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕9 

ชื่อตัวชี้วดั : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการผลิตสตัว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 

นํ้าหนักตัวชีว้ดั :  ร้อยละ 10 
(สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าผสมเทียม ให้เพ่ิมนํ้าหนักตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นร้อยละ 17 
และด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นร้อยละ ๑7) 

คําอธิบายตัวชี้วัด: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการผลิตสัตว์พันธ์ุดีโดยวิธีผสมเทียมวัดการดําเนินงานให้บริการผสมเทียม
โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ ด้วยนํ้าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตนํ้าเชื้อที่ได้รับมาตรฐาน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  
ประกอบด้วยตัวชี้วดัย่อย ๒ ตัว คือ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุ 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม 

 
 รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ 
๑.การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓5 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓5 ของเป้าหมาย 

๒ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 

๓ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔5 ของเป้าหมาย 

๔ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

๕ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

 

 

 



การถ่วงนํ้าหนักตัวชี้วัดย่อย :  การคํานวณคะแนนจะใช้การถ่วงนํ้าหนักและสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

ตัวชีว้ัด (i) ร้อยละ
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่
ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนัก 

(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.การผสมเทียมสัตวแ์ม่พันธ์ุ (ตัว) ๔๐ 35 40 45 50 60 C๑ (W๑xC๑) 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการ
ผสมเทียม (ตัว) 

๖๐ 35 40 45 50 60 C๒ (W๒xC๒) 

นํ้าหนักรวม ๑๐๐ คะแนนรวม ∑(WixCi) 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕8 
๑.การผสมเทียมสัตวแ์ม่พันธ์ุ  ตัว ๔๘๐,๐๙๙ ๓๙๕,๑๗๗ 529,561 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการผสมเทียม ตัว ๓๓๔,๔๗๗ ๒๗๐,๕๘๗ 351,993 

เงื่อนไข :  
๑. ตัวชี้วัดน้ี วัดภาพรวมงานกิจกรรมผสมเทียมท้ังหมดของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
๒. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์ วิธีปฏิบัติและการนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงานจากรายงานของ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ 

๓. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ คํานวณที่ร้อยละ ๖๐ ของเป้าผสมเทียม วิธีปฏิบัติและ
การนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการคํานวณ
คะแนนใชข้้อมูลผลงานจากรายงานสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

๓.๑ การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ โดยใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบ ผท. ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงาน จากรายงานสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมประจําปี 

๔.เป้าหมายการผสมเทียม ลูกเกิด ใช้เป้าหมายรวมกิจกรรมขยายพันธ์ุสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและ  
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ 

๕.การคิดผลงานในรอบที่ ๑ คิดเทียบ ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอบการประเมิน คร้ังที่ ๒/๒๕๕9 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

๒ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

๓ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 

๔ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

๕ 
๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมท่ีรับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 120 ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 120 ของเป้าหมาย 

 

การถ่วงนํ้าหนักตัวชี้วัดย่อย:  การคํานวณคะแนนจะใช้การถ่วงนํ้าหนักและสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

ตัวชีว้ัด (i) ร้อยละ
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่
ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถว่งนํ้าหนัก 

(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.การผสมเทียมสัตวแ์ม่พันธ์ุ (ตัว) ๔๐ 70 80 90 100 120 C๑ (W๑xC๑) 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการ
ผสมเทียม (ตัว) 

๖๐ 70 80 90 100 120 C๒ (W๒xC๒) 

นํ้าหนักรวม ๑๐๐ คะแนนรวม ∑(WixCi) 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕8 
๑.การผสมเทียมสัตวแ์ม่พันธ์ุ  ตัว ๔๘๐,๐๙๙ ๓๙๕,๑๗๗ 529,561 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการผสมเทียม ตัว ๓๓๔,๔๗๗ ๒๗๐,๕๘๗ 351,993 

 



เงื่อนไข:  
๑. ตัวชี้วัดน้ี วัดภาพรวมงานกิจกรรมผสมเทียมท้ังหมดของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
๒. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์ วิธีปฏิบัติและการนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงาน จากรายงานของ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ 

๓. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ คํานวณที่ร้อยละ ๖๐ ของเป้าผสมเทียม วิธีปฏิบัติและ
การนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการคํานวณ
คะแนนใช้ข้อมูลผลงาน จากรายงานสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

๓.๑ การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ โดยใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบ ผท. ของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงาน จากรายงานสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมประจําปี 

๔. เป้าหมายการผสมเทียม ลูกเกิด ใช้เป้าหมายรวมกิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และ
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ 

๕. การคิดผลงานในรอบที่ ๒ คิดเทียบเป้าหมายทั้งหมด  
 
 
 
 
 



 




