
รายละเอียดตัวช้ีวัดด้านการผลิตปศุสัตว์ของปศสัุตว์จังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8 

ตัวชีว้ัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดโีดยวิธีผสมเทียม 

นํ้าหนักตัวชีว้ดั :  ร้อยละ 10 
(สําหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าผสมเทียม ให้เพ่ิมนํ้าหนักผลงานตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ เป็นร้อยละ ๒๐  
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นร้อยละ ๑๕) 

คําอธิบายตัวชี้วัด: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการผลิตสัตว์พันธ์ุดีโดยวิธีผสมเทียมวัดการดําเนินงานให้บริการผสมเทียม
โคนม โคเน้ือ กระบือ ด้วยนํ้าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตนํ้าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานตามระเบียบกรมปศุสัตว์  
ประกอบด้วยตัวชี้วดัย่อย ๒ ตัวคือ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุ 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียมและเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  

วัดรอบอก 

รอบที่ ๑/๒๕๕8 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ 

๑.การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์และส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย 

๒ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมาย 

๓ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 

๔ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย 

๕ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 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 ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ C๑ (W๑xC๑) 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการ
ผสมเทียม (ตัว) 

๖๐ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ C๒ (W๒xC๒) 

๒.๑ ลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม 
(ตัว)ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ 

๓๐ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ C๒ (W๒xC๒)( 

๒.๒ ลูกสัตว์ท่ีเกิดจาการผสมเทียม
พร้อมภาพถ่าย (ตัว) ทําทะเบียน
ประวัต ิชั่งนํ้าหนัก วัดรอบอก 

๓๐ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ C๒ (W๒xC๒) 

นํ้าหนักรวม ๑๐๐ คะแนนรวม ∑(WixCi) 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑.การผสมเทียมสัตวแ์ม่พันธ์ุ  ตัว ๔๘๗,๗๖๒ ๔๘๐,๐๙๙ ๓๙๕,๑๗๗ 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการผสมเทียม ตัว ๓๒๑,๔๓๓ ๓๓๔,๔๗๗ ๒๗๐,๕๘๗ 

เงื่อนไข :  
๑. ตัวชี้วัดน้ี วัดภาพรวมงานกิจกรรมผสมเทียมท้ังหมดของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
๒. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์ วิธีปฏิบัติและการนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงานจากรายงานของ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ 

๓. การติดตามลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ คํานวณที่ร้อยละ ๖๐ ของเป้าผสมเทียมวิธีปฏิบัติและ
การนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการคํานวณ
คะแนนใช้ข้อมูลผลงานจากรายงานสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

๓.๑ การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ โดยใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบ ผท. ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงาน จากรายงานสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมประจําปี 

๓.๒ ถ่ายภาพลูกเกิด  เพ่ือการประชาสัมพันธ์โคของกรมปศุสัตว์  อายุระหว่าง ๐-๓ เดือน  โดยถ่ายภาพ
ด้านซ้าย-ด้านขวาลูกสัตว์  ภาพถ่ายคู่กับแม่  พร้อมทํา ผท.ต่างๆ วัดรอบอก  ชั่งนํ้าหนัก  เป็นจํานวน ๑๐%ของเป้าหมาย
ลูกสัตว์ที่เกิดปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ลงแบบฟอร์มรายงานลูกเกิดจากการผสมเทียมรายตัว  โดยส่งรายงานพร้อมกับ
รายงานประจําเดือนให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 



๔.เป้าหมายการผสมเทียม ลูกเกิด ใช้เป้าหมายรวมกิจกรรมขยายพันธ์ุสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  
โครงการกระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕.การคิดผลงานในรอบที่ ๑ คิดเทียบ ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย  รอบที่ ๒ คิดเทียบเป้าหมายทั้งหมด  

รอบที่ ๒/๒๕๕8 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 

๒ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย 

๓ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 

๔ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 

๕ 

๑. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธ์ุและส่ง ผ.ท.๙ ถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมที่รับผิดชอบ ครบจํานวน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 
๒. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมเก็บภาพถ่ายพร้อมทําทะเบียนประวัติ ชั่งนํ้าหนัก  
วัดรอบอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 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 ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ C๑ (W๑xC๑) 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการ
ผสมเทียม (ตัว) 

๖๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ C๒ (W๒xC๒) 

๒.๑ ลูกสัตว์ท่ีเกิดจากการผสมเทียม 
(ตัว) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ 

๔๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ C2 (W๒xC๒) 

๒.๒ ลูกสัตว์ท่ีเกิดจาการผสมเทียม
พร้อมภาพถ่าย (ตัว) ทําทะเบียน
ประวัต ิชั่งนํ้าหนัก วัดรอบอก 

๒๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ C2 (W๒xC๒) 

นํ้าหนักรวม ๑๐๐ คะแนนรวม ∑(WixCi) 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑.การผสมเทียมสัตวแ์ม่พันธ์ุ  ตัว ๔๘๗,๗๖๒ ๔๘๐,๐๙๙ ๓๙๕,๑๗๗ 
๒.การตดิตามลูกสตัว์ที่เกิดจากการผสมเทียม ตัว ๓๒๑,๔๓๓ ๓๓๔,๔๗๗ ๒๗๐,๕๘๗ 

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. ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นข้อมูลในการคํานวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงาน จากรายงานสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมประจําปี 

๓.๒ ถ่ายภาพลูกเกิด  เพ่ือการประชาสัมพันธ์โคของกรมปศุสัตว์  อายุระหว่าง ๐-๓ เดือน  โดยถ่ายภาพ
ด้านซ้าย-ด้านขวาลูกสัตว์  ภาพถ่ายคู่กับแม่  พร้อมทํา ผท.ต่างๆ วัดรอบอก  ชั่งนํ้าหนัก  เป็นจํานวน ๑๐%ของเป้าหมาย    
ลูกสัตว์ที่เกิดปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ลงแบบฟอร์มรายงานลูกเกิดจากการผสมเทียมรายตัว  โดยส่งรายงานพร้อมกับ
รายงานประจําเดอืนให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 



๔. เป้าหมายการผสมเทียม ลูกเกิด ใช้เป้าหมายรวมกิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  
โครงการกระจายกระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕. การคิดผลงานในรอบที่ ๑ คิดเทียบ ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย รอบที่ ๒ คิดเทียบเป้าหมายทั้งหมด  
 
 
 
 
 



 


