
ฝ่ายติดตามผลงานและประเมินผล
ศปส.ทร.

ค าแนะน าการใช้งาน Template 

รายงานผลการด าเนินการประจ าเดือน



ภาพรวม Template รายงานผลการด าเนินการประจ าเดือน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รูปแบบการบันทึกข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินการ

ของแต่ละกิจการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. ลดความซ  าซ้อนในการจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 
3. ลดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล
4. อ านวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลในการประชุม



ภาพรวม Template รายงานผลการด าเนินการประจ าเดือน

การด าเนินการ
1. กิจการ Download Template จาก Website ศปส.ทร. หรือติดต่อขอไฟล์ได้ที่

ฝ่ายติดตามผลงานและประเมินผล ศปส.ทร.
2. กิจการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลผลการด าเนินการในไฟล์ excel เพียงไฟล์เดียว 

(มีค าอธิบายการบันทึกข้อมูลในไฟล์ excel)
3. ข้อมูลในไฟล์ excel จะเชื่อมโยงกับไฟล์น าเสนอ (PowerPoint) ให้อัตโนมัติ
4. เมื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว กิจการเพียงแค่เปิดไฟล์น าเสนอ (PowerPoint) 

และเข้าไปกดอัพเดท ตาราง และกราฟแสดงผลเท่านั น
5. ข้อควรระวังคือ ไฟล์ excel และไฟล์น าเสนอ (PowerPoint) จะต้องเก็บไว้อยู่ใน Folder

เดียวกันเท่านั น มิเช่นนั น ข้อมูลที่บันทึกไว้จะไม่เชื่อมโยงกัน



รูปแบบรายงานผลในไฟล์น าเสนอ (PowerPoint)

มี 2 รูปแบบ ดังนี 
1. หน้าแสดงผลการด าเนินงานจริงเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานตามแผนฯ ปดจ.(ไม่หักค่าเสื่อม)
2. หน้าแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายประจ าปีของกิจการ



ตัวอย่างการบันทึกผลในไฟล ์excel
บันทึกเฉพาะข้อมูลผลการด าเนินการรายเดือน เป้าหมายตามแผน (กรอบสีแดง) 

และคัดลอกสูตรเพ่ิมเมื่อบันทึกข้อมูลเดือนใหม่ (บรรทัดสุดทา้ยของแต่ละตาราง) เท่านั น

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ผลการด าเนินงานปี 63 (บาท)

แถวท่ี 1 รายได้จริง (บาท) 157,460,895.42    153,261,938.21    176,356,202.87    188,953,074.50    188,953,074.50    186,853,595.91    182,654,638.69    176,656,724.26    177,157,245.66    176,356,202.87 179,256,724.26 177,958,288.45 2,121,878,605.60 
แถวท่ี 2 รายจ่ายจริง (บาท) 135,776,608.82    132,005,036.35    160,091,829.86    148,246,043.62    147,619,283.10    149,095,716.87    169,620,761.02    174,506,043.62    168,446,043.62    170,281,829.86 160,386,529.48 163,406,043.62 1,879,481,769.84 
แถวท่ี 3 ผลการด าเนินงานปี 63 (บาท) 21,684,286.60    21,256,901.86    16,264,373.01   40,707,030.88    41,333,791.40   37,757,879.04    13,033,877.67    2,150,680.64     8,711,202.04     6,074,373.01  18,870,194.78  14,552,244.83  242,396,835.76  
แถวท่ี 4 เป้าหมายตามแผนปี 64 (บาท) 24,936,929.59   24,445,437.14   18,704,028.96    46,813,085.51    47,533,860.11    43,421,560.90   14,988,959.32    2,473,282.74     10,017,882.35    6,985,528.96  21,700,724.00  16,735,081.55  278,756,361.12 

รายงานผลการด าเนินงานปี 2564
แถวท่ี 5 รายได้จริง (บาท) 157,056,518.92    164,875,685.02    164,859,349.16    136,797,632.03    623,589,185.13 
แถวท่ี 6 รายจ่ายจริง (บาท) 129,021,175.90    118,424,215.78    137,397,413.13    123,534,886.51 508,377,691.32 
แถวท่ี 7 ผลการด าเนินงานปี 64 (บาท) 28,035,343.02    46,451,469.24   27,461,936.03   13,262,745.52   115,211,493.81  

หมายเหตุ (ค าอธิบายตารางท่ี 1)
1 แถวท่ี 1 "รายได้จริง (บาท)" ให้บันทึกข้อมูลจากผลการด าเนินงานปี 63
2 แถวท่ี 2 "รายจ่ายจริง (บาท)" ให้บันทึกข้อมูลจากผลการด าเนินงานปี 63
3 แถวท่ี 3 "ผลการด าเนินงานปี 63 (บาท)" เม่ือบันทึกข้อมูลในแถวท่ี 1 และแถวท่ี 2 ด้านบนแล้ว ข้อมูลในแถวน้ีจะค านวนให้อัตโนมัติ
4 แถวท่ี 4 "เป้าหมายตามแผนปี 64 (บาท)" ให้บันทึกค่าเป้าหมายจากแผนปี 63
5 แถวท่ี 5 "รายได้จริง (บาท)" ให้บันทึกข้อมูลจากผลการด าเนินงานปี 64
6 แถวท่ี 6 "รายจ่ายจริง (บาท)" ให้บันทึกข้อมูลจากผลการด าเนินงานปี 64
7 แถวท่ี 7 "ผลการด าเนินงานปี 64 (บาท)" เม่ือบันทึกข้อมูลในแถวท่ี 5 และแถวท่ี 6 ด้านบนแล้ว ให้เลือกท่ี Cell เดือนก่อนหน้าของแถวท่ี 7 เพ่ือคัดลอกสูตรท่ีใส่ค่าไว้แล้ว โดยการใช้ Mouse กดเลือกไปท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ตรงมุมขวาล่างของ Cell แล้วลากมาทางขวา ตารางจะค านวนให้อัตโนมัติ

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
แถวท่ี 1 เป้าหมายตามแผนปี 64 (ร้อยละ) 8.95                  17.72                24.43                41.22                58.27                73.85                79.22                80.11                83.71                86.21            94.00              100.00            
แถวท่ี 2 ผลด าเนินงานจริง (ร้อยละ) 10.06                26.72                36.57                41.33                

หมายเหตุ (ค าอธิบายตารางท่ี 2)
1 แถวท่ี 1 "เป้าหมายตามแผนปี 64 (ร้อยละ)" เม่ือบันทึกข้อมูลในตารางรายงานผลด้านบนแล้ว ตารางน้ีจะค านวนให้อัตโนมัติ
2 แถวท่ี 2 "ผลด าเนินงานจริง (ร้อยละ)" เม่ือบันทึกข้อมูลในแถวท่ี 5 และแถวท่ี 6 ของตารางรายงานผลด้านบนแล้ว ให้เลือกท่ี Cell เดือนก่อนหน้าของแถวท่ี 2 เพ่ือคัดลอกสูตรท่ีใส่ค่าไว้แล้ว โดยการใช้ Mouse กดเลือกไปท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ตรงมุมขวาล่างของ Cell แล้วลากมาทางขวา ตารางจะค านวนให้อัตโนมัติ

รายงานผลการด าเนินงานปี 2564 ปิดยอดถึง 30 เมษายน 2564
กิจการ(ช่ือกิจการ) สวัสดิการ(ช่ือสวัสดิการ)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายประจ าปีของกิจการ 

กิจการ(ช่ือกิจการ) สวัสดิการ(ช่ือสวัสดิการ)

Click 
คัดลอกสูตรเพ่ิม

บันทึกข้อมูล



ตัวอย่างการอัพเดท ตาราง และกราฟในไฟล์น าเสนอ (PowerPoint)
1. การอัพเดทข้อมูลในตาราง ใช้การ Double Click ที่ตัวตาราง หลังจากนั นกดออก (Esc)
2. การอัพเดทกราฟเส้น ด าเนินการตามภาพด้านล่าง

1. Double Click 
ที่ตัวกราฟ

2. เลือกแถบ
ออกแบบ/Design

3. Click เลือก 
Refrest Data



ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



1. แนวทางการด าเนินการ หากผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย /
ปดจ. ที่ก าหนด
1.1 ..........................................................................................................         
1.2 ..........................................................................................................
1.3 ..........................................................................................................

2. รายงานสถานะเงินยืมกองทุนสวัสดิการ ทร. ของสวัสดิการ /กิจการ
2.1 ยอดเงินยืม ........................... บาท
2.2 แผนการช าระคืน ..........................

ตัวอย่าง



ตอบข้อซักถาม


