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• ความสำคัญของข้อเสนอโครงการ 

• การพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

• ปัญหาของการประยุกต์เอกสารโครงการกับงานพัฒนา 

• แนวคิดและหลักการของเทคนิค Logical Framework

ประเด็นสำหรับวันนี้



• เป็นการกำหนดขอบเขตการบริหารโครงการ (โครงการจะทำอะไร) 
• เป็นเอกสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (สื่อสารให้คน
เกี่ยวข้องเข้าใจ) 

• เป็นเอกสารข้อตกลงสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการ (เอกสาร
สัญญา) 

• เป็นเครื่องมือในการติดตามควบคุม (แผนความก้าวหน้าและเกณฑ์
วัดความสำเร็จ)

ความสำคัญของข้อเสนอโครงการ



ข้อเสนอโครงการเป็นกิจกรรมของเหตุผลเชิงระบบ 

การพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ปัจจัยนำเข้า

•คน 
•น้ำส้ม 
•น้ำเชื่อม 
•น้ำแข็ง 
•เครื่องปั่น

กระบวนการ

•นำส่วนผสมใส่
เครื่องปั่น 
•กดปุ่มปั่น 
•เทใส่แก้ว

ผลผลิต

•น้ำส้มปั่น



ข้อเสนอโครงการเป็นกิจกรรมของเหตุผลเชิงระบบ เชื่อมโยงเป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ของกรมมาสู่ระดับกิจกรรม

การพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ปัจจัยนำเข้า

•คน 
•งบ 
•เวลา

กระบวนการ

• ขั้นตอน 
• กระบวนการ 
• กิจกรรม

ผลผลิต

• ได้
อะไร

ผลลัพธ์

•เพื่อ
อะไร



ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์

๖.งบประมาณ 

๗.ระยะเวลาการ

ดำเนินการ 

๘.สถานที่ดำเนินการ

๕.วิธีดำเนินการ ๒.วัตถุประสงค์ 

๓.เป้าหมายหรือตัวชี้วัด 

๑๑.ตัวชี้วัดระดับความ

สำเร็จ/การติดตาม

ประเมินผล

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ ใช้สำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด



การพัฒนาข้อเสนอโครงการ



• เขียนโครงการไม่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

• วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

• ผลผลิตหรือวัตถุประสงค์ โครงการไม่ชัดเจน 
• กิจกรรมที่ทำไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

• งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย 

• ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ปัญหาการประยุกต์เอกสารข้อเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น



แบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม  
(Conventional Method)  
แบบตารางเหตุผลสัมพันธ์  
(Logical Framework) 

รูปแบบข้อเสนอโครงการ



แบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม 
(CONVENTIONAL METHOD) 

รูปแบบข้อเสนอโครงการ



ข้อเสนอโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม

องค์ประกอบประเด็นข้อเสนอในโครงการ
ก).ชื่อโครงการ ๖. สถานที่ดำเนินโครงการ
ข).กิจกรรม ๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ค).หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๘. งบประมาณ
๑.หลักการและเหตุผล  ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๒.วัตถุประสงค์ ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๓.เป้าหมาย ๑๑.ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ/ 

การติดตามและประเมินผล๔.ลักษณะโครงการ
๕. วิธีการดำเนินงาน



ข้อเสนอโครงการแบบประเพณีนิยมหรือแบบดั้งเดิม

องค์ประกอบ คำถามนำ องค์ประกอบ คำถามนำ

ก).ชื่อโครงการ โครงการอะไร ๕. วิธีการดำเนินงาน ทำอย่างไร

ข).กิจกรรม ทำภายใต้ โครงการอะไร ๖. สถานที่ดำเนิน
โครงการ

ทำที่ ไหน

ค).หน่วยงานที่รับผิด
ชอบ

หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนิน
การ

๗. ระยะเวลาดำเนิน
โครงการ

ทำนานเท่าไหร่

๑.หลักการและเหตุผล ทำไมจึงต้องริเริ่ม
โครงการ

๘. งบประมาณ ใช้ปัจจัยนำเข้าเป็นจำนวน
เงินเท่าไร

๒.วัตถุประสงค์ ทำเพื่อผลผลิตอะไร ๙. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ใครคือผู้ดำเนินการ

๓.เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทำเพื่อบรรลุตัวชี้วัดอะไร ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้
รับ

ได้รับผลผลิตและผลลัพธ์
อะไร

๔.ลักษณะโครงการ เป็นโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ ใดของแผน
พัฒนา

๑๑.การติดตามและ
ประเมินผล 

บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่



แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ ใช้สำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด

ควรมีความชัดเจน  เหมาะสม  และเข้าใจง่าย  ควรเป็นข้อความสั้นๆที่สะท้อน
สาระของโครงการโดยรวม  การเลือกใช้ถ้อยคำและข้อความขยายควรเป็น
ข้อความที่ ไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความกำกวม 

ระบุุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอขออนุมัติและจัดการโครงการ



แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ ใช้สำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด

ควรประกอบไปด้วย 1). หลักการ 
2). เหตุผล และ 3).  ประโยชน์ที่ึ
คาดว่าจะได้รับ



แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ ใช้สำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด



แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ ใช้สำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด



ตัวอย่างการประยุกต์การเขียนโครงการ
แบบดั้งเดิมมาสู่การเขียนโครงการเชิงระบบ



ควรมีความชัดเจน  เหมาะสม  และเข้าใจง่าย  ควรเป็นข้อ
ความสั้นๆที่สะท้อนสาระของโครงการโดยรวม  การเลือก

ระบุุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอขออนุมัติและ



ข้อความในส่วนนี้จะต้องชี้ให้เห็นปัญหาว่า ทำไมจึงต้องจัดทำโครงการขึ้นใหม่  หรือต้องปรับปรุงโครงการที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ้นพร้อมกับชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่โครงการเสนอนั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร  เพื่อชักจูงให้ผู้อ่าน
เห็นคล้อยตามความจำเป็นของโครงการ  โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหา นโยบาย แผน ผลการศึกษาวิจัย สถิติ
ข้อมูลหรือความคิดเห็นของบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสนับสนุน 
ควรกล่าวถึงความเป็นมาและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ถ้าไม่ดำเนินโครงการจะส่งผลเสียหาย หรือทำให้
การพัฒนาหยุดชะงักได้อย่างไร

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๑. หลักการและเหตุผล

หลักการ (1)

หลักการ (2)

เหตุผล (2)

เหตุผล (1)

ควรประกอบไปด้วย 1). หลักการ 
2). เหตุผล และ 3).  ประโยชน์ที่ึ
คาดว่าจะได้รับ



ไม่เฉพาะเจาจง

ควรระบุที่ข้อ 10 ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

เป็นสิ่งที่บ่งชี้แนวทางในการดำเนินงานของโครงการและชี้ให้เห็นว่าโครงการดำเนินการเพื่อต้องการผลงานหรือ
ผลผลิตอะไร ต้องเขียนให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจง  วัดและประเมินผลได้ โครงการสามารถมีวัตถุประสงค์สามารถมีได้
หลายข้อขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการแต่จะต้องมีการระบุจำนวนผลผลิตตามจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
การระบุวัตถุประสงค์ที่ดีตามหลัก SMART มี 5 ประการได้แก่ 

 เฉพาะเจาะจง (Specific) - วัดประเมินได้ (Measurable) - สามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการ 
(Attainable) - ความเป็นเหตุเป็นผล (Reasonable) - ระยะเวลา (Time)

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๒. วัตถุประสงค์

ควรใช้คำที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมในการระบุวัตถุประสงค์ เช่น สามารถ 
พัฒนา สาธิต เป็นต้น



ควรระบุที่ข้อ 5 วิธีการ
ดำเนินการ

ระบุถึงความต้องการในการปฏิบัติงานภายหลังสิ้นสุดโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ภายใต้ทรัพยากรและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) เป้าหมายเชิงคุณภาพเป็นราย
ละเอียดที่ต้องแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินโครงการที่ชี้ถึงประสิทธิภาพ และ (2) เป้าหมายเชิง
ปริมาณ เป็นรายละเอียดที่กำหนดชนิดประเภทจำนวนของผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๓. เป้าหมายหรือตัวชี้วัด

รวม 60 ชุมชน จำนวน 345 คน



ระบุว่าโครงการที่เสนอนั้นจะตอบสนองต่อแนวทางและยุทธศาสตร์ใดของแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด

๔. ลักษณะโครงการ ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์



เกี่ยวข้องกับการแสดงงานหรือกิจกรรมตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องการปฏิบัติเพื่อให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ นิยมจำแนกออกเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนและมีการระบุอย่างละเอียดว่าจะทำอะไร 
อย่างไร เพียงใด เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ นิยมแสดงวิธีดำเนินการในรูปแบบของแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๕. วิธีดำเนินการ



เป็นการระบุถึงสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการซึ่งสามารถระบุได้ทั้งสถานที่จัดเตรียมโครงการ และดำเนิน
โครงการ

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๖. สถานที่ดำเนินการ

ระบุตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยทั่วไประยะเวลาในโครงการจะนำเสนอแยกเป็น
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ถ้าเป็นโครงการระยะยาวก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะโครงการนั้นด้วย

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๗. ระยะเวลาดำเนินการ



ทรัพยากรทางการเงินที่ต้องใช้ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 
ความมีประสิทธิผล และความยุติธรรม

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๘. งบประมาณ

ควรแจกแจงงบประมาณตามกิจกรรมที่ ได้มีการระบุไว้ตามวิธีดำเนินงาน 
เช่น จากข้อ 5.2 การดำเนินงานมีการระบุถึงการฝึกอบรมโดยวิทยากร และการจัดทำแผน

ชุมชน แต่กลับไม่พบรายละเอียดงบประมาณตามกิจกรรมที่ ได้ระบุไว้



เป็นการระบุตัวผู้รับผิดชอบโครงการหรือคณะทำงานโครงการ และระบุถึงรูปแบบหรือประเภทของการจัดองค์กร
โครงการที่รับผิดชอบในการทำงาน

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดหมายในฐานะผลลัพธ์ที่ะได้รับจากความสำเร็จของโครงการ ทั้งในด้านกลุ่มบุคคล พื้นที่ หรือ
สังคมโดยรวมที่จะได้รับ รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ควรระบุ
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเสร็จสิ้นการ

ดำเนินโครงการ



ต้องระบุตัวเลขปริมาณที่ชัดเจน 
เช่น มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

300 คน เป็นต้น

ระบุรายละเอียดกการติดตามประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตาม
แผนกิจกรรมหรือไม่อย่างไร เป็นการแสดงระบบของการปรับปรุงการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลวุัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำข้อเสนอโครงการจะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ประเมินผลโครงการ โดยแนวทางหลักในการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ การ
ประเมินตนเอง การประเมินแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ การประเมินภายนอก และการประเมินร่วม 

ปัจจัยนำเข้าผลผลิต กระบวนการผลลัพธ์๑๑.ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ/การติดตามและประเมิน

ควรระบุรายละเอียดตามหลักใน
การประเมินผลที่ดีซึ่งประกอบได้ด้วย 
1).สิ่งที่จะประเมิน 2).เกณฑ์ ในการ
ประเมิน และ 3).ผู้ประเมินผล

ตัวชี้วัดจะต้องนำไปใช้ประเมิน
ความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้

ทุกวัตถุประสงค์



หากแต่ยังต้องคำนึงว่า 

•โครงการตอบยุทธศาสตร์องค์กรหรือไม่ 

•โครงการมีความคุ้มค่าหรือไม่ 

•โครงการมีความเสี่ยงอะไรบ้าง และ 

•โครงการต้องรองรับการตรวจสอบ

ชีิวิตจริง....การเขียนข้อเสนอโครงการมิใช่เพียงแต่
พิจารณาปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเท่านั้น



แบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ 
(Logical Framework) 

รูปแบบข้อเสนอโครงการ



• เป็นรูปแบบตาราง 4x4 ช่องรวมเป็น 16 ช่อง 

• อาศัยหลักการง่าย ๆ คือ หลักการแสดงความสัม
พันธ์ ในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผลแบบต่อเนื่องประสา
นท้ังแนว นอนและแนวต้ัง แล้วนํามาบรรจุในตาราง
ส่ีเหลี่ยม  

• ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจภาพรวมของ
โครงการทั้งหมดได้ง่าย และสะดวกสําหรับ
ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาตัดสินใจอนุมัติโครงการตล
อดจนผู้ที่จะนําโครงการไปปฏิบัติ  

ข้อเสนอโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์



• การเขียนตารางเหตุผลเริ่มจากช่องสรุปสาระสำคัญ 
Program  Goal, Project  Purpose, Outputs ,Inputs 

• ตารางเหตุผลสัมพันธ์เป็นการเชื่อมวัตถุประสงค์หลายระดับ  
• ตารางเหตุผลสัมพันธ์ ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขที่ควบคุมไม่
ได้ Important Assumption 

• การตรวจสอบโครงการทำได้ 2 รูปแบบ 
✴ จากบนลงล่าง ด้วยคำถามว่า “อย่างไร” 

✴ แนวแทยง ด้วยคำถามว่า “ถ้า....รวมกับเงื่อนไข.....จะ
เกิด......”

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์



• มีความสัมพันธ์เป็นระบบ มีความสัมพันธ์ ในเชิงสาเหตุและผลในการกํา
หนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ กําหนดผลงานท่ีจะได้รับ ปัจจัยนํา
เข้า และรายละเอียดของกิจกรรมที่จะต้องทําลดหลั่นลงมาเป็นลําดับ
ช้ัน  

• มีการจัดทําอย่างละเอียดรอบคอบ มีวัตถุประสงค์ของแผนเป็นหลักใน
การกําหนดกิจกรรม ทรัพยากรที่ ใช้ล้วนตอบสนองต่อความต้องการผล
งานเป้าหมายของวัตถุประสงค์ ลดความเสี่ยงขององค์กรในที่จะการ
ใช้จ่ายทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

• การวางแผนที่เป็นรูปธรรม ที่จะเห็นในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่บนสู่ล่างใน
แนวตั้ง และสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละระดับจาก
แหล่งข้อมูลที่กําหนดไว้ชัดเจนในแนวนอน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตที่พึงควร
ระวัง ที่อาจจะทําให้การดําเนินงานโครงการประสบความล้มเหลวได้ 

คุณลักษณะของตารางเหตุผลสัมพันธ์



ตาราง LOGFRAME

(1). สาระสําคัญ / คําสรุป 
(NS = Narrative Summary) 

(4). ฐานคติที่สำคัญ 

(Important Assumption:IS)

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Goal)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ 
(Objective) 

ผลงาน  

(Output)

กิจกรรม/ทรัพยากร 
(Activities/Resources)

(2). ตัวชี้วัดแสดงเวลา  
ปริมาณ/คุณภาพ/ สถานที่ 
(Objectively Verifiable 

Indicators : OVI)

(3). แหล่งข้อมูล การอ้างอิง 
(Means of 

Verification :MOV)



จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Goal)

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.2.1)(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.2.2(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.2.3)(Activities/Resources)

กิจกรรม/ทรัพยากร (1.1.1)(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (1.1.2(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (1.1.3)(Activities/Resources)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ (1)
(Objective) 

ผลงาน (1.2) 

(Output)

ผลงาน (1.1) 

(Output)

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.2.1)(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.2.2)Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.2.3)(Activities/Resources)

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.1.1)(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.1.2(Activities/Resources) 

กิจกรรม/ทรัพยากร (2.1.3)(Activities/Resources)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ(2) 
(Objective) 

ผลงาน (2.2) 

(Output)

ผลงาน (2.1) 

(Output)

องค์ประกอบของ LOGFRAME



องค์ประกอบของ LOGFRAME

ว่าอะไรคือสิ่งที่ โครงการต้องการจะทำ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลระหว่างแถวแนวตั้งและชี้ ให้เห็นว่า
โครงการจะดําเนินไปได้ต้องมีรายละเอียดสรุปเป็นข้อ ๆ ในสาระที่
สรุปควรตรวจนับได้ ในเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วย 

1. จุดมุ่งหมายของแผนงาน ( Goal )  
2. ระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ ( Purpose )  
3. ระดับผลงานหรือ ผลผลิต ( Output )  
4. ระดับกิจกรรมและทรัพยากร ( Activities & Input )

(1).สาระสำคัญโดยสรุป (Narrative Summary) 



องค์ประกอบของ LOGFRAME

เป็นการระบุถึงตัวชี้วัดทั้งในด้านเวลา  ปริมาณ คุณภาพ  สถานที่
ที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามที่ ได้ระบุไว้ ในแถวที่ (1) สาระ
สำคัญโดยสรุป 
การระบุถึงตัวชี้วัดที่ดี จะส่งผลให้ โครงการมีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการได้ ทั้งนี้ตัวชี้
วัดจะต้องสามารถสะท้อนให้ โครงการเห็นได้ว่า " กิจกรรมที่ ได้
วางแผนไว้นั้นได้มีการดำเนินการจริงหรือไม่ อย่างไร “

(2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objectively Verifiable Indicators) 



องค์ประกอบของ LOGFRAME

แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ความสําเร็จดังกล่าวว่าจะมีวิธีการตรวจวัดได้อย่างไร และจะต้อง
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน มีหลักดังนี้ 

• รูปแบบข้อมูล เช่น การสำรวจกลุ่มตัวอย่าง, เอกสารจากฝ่ายบริหาร สถิติ
ต่างๆ การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วน
ร่วม 

• รูปแบบการบันทึกข้อมูล 

• แหล่งที่มาของข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ควรจะไปสัมภาษณ์ ใคร ความน่าเชื่อ
ถือของข้อมูล  

• ผู้จัดเก็บข้อมูล 

• ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจะจัดเก็บเมื่อไหร่และอย่างไร รวมถึงความถี่ ใน
การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล

3. แหล่งข้อมูลหรือการอ้างอิง (MOV = Means of Verification) 



องค์ประกอบของ LOGFRAME

เป็นความไม่แน่นอนต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของโครงการ 

ทั้งนี้ทางหากโครงการสามารถประเมินและระบุถึงผลกระทบ

ภายนอกที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จใน

ระดับต่างๆจะสามารถวางแผนเพื่อลด หรือควบคุมระดับความไม่

แน่นอนระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการให้เกิดน้อยที่สุด ทั้งนี้

ฐานคติที่สำคัญจะต้องเกิดขึ้นตามที่ ได้ระบุไว้เท่านั้น สาระสำคัญ

ในระดับที่อยู่สูงขึ้นจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้

(4) ฐานคติที่สำคัญ ( Important Summary) 



ตาราง LOGFRAME

(1). สาระสําคัญ / คําสรุป 
(NS = Narrative Summary) 

(4). ฐานคติที่สำคัญ 

(Important Assumption:IS)

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Goal)

ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ 
คุณภาพ สถานที่ ของ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน

1. แหล่งที่มาของข้อมูลของแผน
งาน 

2. ประเมินผลความสำเร็จ

(2). ตัวชี้วัดแสดงเวลา  ปริมาณ/
คุณภาพ/ สถานที่ (Objectively 
Verifiable Indicators : OVI)

(3). แหล่งข้อมูล การอ้างอิง 
(Means of 

Verification :MOV)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ 
(Objective) 

ช่องแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ 
สถานที่ของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. แหล่งที่มาของข้อมูลการ
บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ 

2. วิธีประเมินความสำเร็จ

ผลงาน  

(Output)

กิจกรรม/ทรัพยากร 
(Activities/Resources)

ช่องแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ 
สถานที่ของแต่ละผลงาน

ช่องแสดงเวลาและค่าใช้จ่าย
รายกิจกรรม

1. แหล่งประเมินผลความก้าวหน้า
หรือความสำเร็จในการทำกิจกรรม 

2. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบ
ประมาณโครงการ

1. แหล่งข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้า
หรือความสำเร็จของโครงการใน
ระหว่างดำเนินงานโครงการ 

2. วิธีประเมินผลงานของโครงการ

ผลที่ ได้ของแผนงานและผลก
ระทบที่สูงขึ้นตามแนวตั้ง หรือ 
supergoal

วัตถุประสงค์ระดับอื่นๆ ที่นอก
บทบาทของผู้บริหารโครงการ 

2. สิ่งอื่นๆที่เป็นธรรมชาติที่

1. ผลงานอื่นๆ ที่ต้องมีแต่อยู่
นอกบทบาทของผู้บริหาร 

2. สิ่งอื่นๆ ที่เป็นธรรมชาติที่
ควบคุมไม่ได้

1. กิจกรรมอื่นๆที่นอกบทบาท
ผู้จัดการโครงการ 

2. เหตุการณ์ธรรมชาติและสิ่ง
นอกเหนือการควบคุม



ตัวอย่างข้อเสนอโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์
สาระสําคัญ / คําสรุป (NS = 

Narrative Summary) 
ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ/คุณภาพ/ สถานที่ 
(Objectively Verifiable Indicators : OVI)

แหล่งข้อมูล การอ้างอิง (Means of 
Verification :MOV)

ฐานคติที่สำคัญ 

(Important Assumption:IS)

Program  Goal 

บุคลากรสานงานวิทยาศาสตร์มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง

ภายในปีพ.ศ. 2560 บุคลากรสามารถทำฝนเมฆ
เย็นให้ประสบความสำเร็จได้ร้อยละ 100

1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติการฝน
หลวง 

2. รายงานผลคำรับรองการปฎิบัติ
ราชการ

1. เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์ ใน
การปฏิบัติงานสูง 

2. ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน

Project  Purpose 

พัฒนาบุคลากรและความรู้พื้นฐาน
งานด้านการทำฝนเย็น

1. บุคลการสามารถทำฝนเมฆเย็นให้ประสบ
ความสำเร็จร้อยละ 90 ในแต่ละปี 

2. จำนวนงานวิจัยร้อยละ 50 ได้รับการยอมรับ
และนำไปใช้ประโยชน์ ในแต่ละปี

1. ผลการปฎิบัติการฝนหลวงประจำ
สัปดาห์ 

2. ผลประเมินคำรับรองปฎิบัติ
ราชการด้านงานวิจัยในแต่ละปี

1. สภาพอากาศและลักษณะทาง
กายภาพของเมฆที่เอื้ออำนวย
ในการทำฝนเมฆเย็น 

2. มีงบประมาณสนับสนุน

Outputs  

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในพื้น
ฐานด้านการทำฝนเมฆเย็น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานในการทำฝนเมฆเย็น

ผลประเมินการทดสอบความรู้ภาค
ทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดยการฝนเมฆ
เย็น

เนื้อหา/ความรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆที่
นำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

Inputs 

1. ติดต่อสถานที่ 

2. เครียมเอกสาร เครื่องมือในการ
ฝึกอบรม 

3. ติดต่อวิทยากร

(ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาท) 

1. ค่าสถานที่ - บาท 

2. ค่าอาหาร 43 คน จำนวน 3 มื้อ รวม 
12,900 บาท 

3. ค่าอาหารว่าง 43 คน จำนวน 6 มื้อ รวม 
5,160 บาท 

4. ค่าสมุดปากกา และเอกสาร 43 ชุด รวม 
4,300 บาท  

5. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน รวม 
36,000บาท

1. รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน 

2. การวางฎีกาเบิกงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เกิน 3,000 บาท



(1). สาระสําคัญ / คําสรุป 
(NS = Narrative Summary) 

(4). ฐานคติที่สำคัญ 

(Important Assumption:IS)

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Goal) ผลที่คาดว่าจะได้รับ แบบสำรวจเชิงสถิติต่างๆ

(2). ตัวชี้วัดแสดงเวลา  ปริมาณ/
คุณภาพ/ สถานที่ (Objectively 
Verifiable Indicators : OVI)

(3). แหล่งข้อมูล การอ้างอิง 
(Means of 

Verification :MOV)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ 
(Objective) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แบบสำรวจขององค์กร การ
สัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่ม

ผลงาน  

(Output)

กิจกรรม/ทรัพยากร 
(Activities/Resources)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เช่น จำนวนเงินที่ ใช้มนการ
ดำเนินกิจกรรม

การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล
และความคุ้มค่า

งบประมาณ

ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ควบคุม
ไม่ได้

ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ควบคุม
ไม่ได้

ปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของโครงการซึ่ง
จะชะลอการเกิดผลงานขึ้น

ปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของโครงการซึ่งจะทำให้
เกิดความล่าช้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์

การเชื่อมโยงข้อเสนอโครงการแบบดั้งเดิมกับแบบLOGFRAME



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของLOG FRAME

ตรวจสอบในแนวตั้ง  
ตรวจสอบจากบนลงล่าง โดยตั้งคําถามว่า  
" ทําอย่างไร( How ) " ไล่ลงไปเป็น ทอดๆจากแถวบน
ลงล่าง และ " ทำไม ( Why )" จากล่างขึ้นบน

ตรวจสอบในแนวนอน  
" ทําไม(Why)" โดยไล่ไปทางด้านซ้ายเป็นทอดๆ จากคอ
ลัมน์ขวาสุด " ทำอย่างไร( How ) "  จากขวาสุดไปซ้าย
สุด



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของLOG FRAME

แน
วต
ั้ง 

(v
er

tic
al
)

แนวนอน (Horizontal)

(1). สาระสําคัญ / คําสรุป 
(NS = Narrative 

Summary) 

(4). ฐานคติที่สำคัญ 

(Important 
Assumption:IS)

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Goal)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ 
(Objective) 

ผลงาน  

(Output)

กิจกรรม/ทรัพยากร 
(Activities/Resources)

(2). ตัวชี้วัดแสดงเวลา  
ปริมาณ/คุณภาพ/ สถานที่ 
(Objectively Verifiable 

Indicators : OVI)

(3). แหล่งข้อมูล การอ้างอิง 
(Means of 

Verification :MOV)

ทําอย่างไร

ทําทำไมทําอย่างไร

ทําทำไม



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของLOG FRAME

ความสัมพันธ์ตามแนวแทยงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีระดับ ซึ่งจะต้องระบุ
ประเด็นที่เป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไป โดยใช้ประเด็นสาระสำคัญโดยสรุป
วิเคราะห์รวมกับฐานคติที่สำคัญ  
เริ่มจากจุดมุ่งหมายระดับแผนงาน (Goal) ที่จะช่วยระบุวัตถุประสงค์ระดับ
โครงการ (Objective)  วัตถุประสงค์ก็จะช่วยในการออบแบบผลงานเป็นลำ
ดับๆไป ดังนี้ โดยใช้คำถามว่า ใช้คำถาม “ถ้า.......แล้ว (If-then causality)” 

• ถ้ากิจกรรมมีการดำเนินการ แล้วจะต้องเกิดผลงานของโครงการ 
• ถ้าเกิดผลงานของโครงการ แล้วจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ระดับ
โครงการ 

• ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ระดับโครงการ แล้วจะสนับสนุนให้บรรลุจุดมุ่ง
หมายระดับแผนงาน



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของLOG FRAME

แน
วต
ั้ง 

(v
er

tic
al
)

แนวนอน (Horizontal)

(1). สาระสําคัญ / คําสรุป 
(NS = Narrative 

Summary) 

(2). ตัวชี้วัดแสดงเวลา  
ปริมาณ/คุณภาพ/ สถานที่ 
(Objectively Verifiable 

Indicators : OVI)

(3). แหล่งข้อมูล การอ้างอิง 
(Means of 

Verification :MOV)

(4). ฐานคติที่สำคัญ 

(Important 
Assumption:IS)

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Goal)

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ 
(Objective) 

ผลงาน  

(Output)

กิจกรรม/ทรัพยากร 
(Activities/Resources)

ผลที่ ได้ของแผนงานและผลก
ระทบที่สูงขึ้นตามแนวตั้ง 
หรือ supergoal

วัตถุประสงค์ระดับอื่นๆ ที่
นอกบทบาทของผู้บริหาร
โครงการ 

1. ผลงานอื่นๆ ที่ต้องมีแต่อยู่
นอกบทบาทของผู้บริหาร 

2. สิ่งอื่นๆ ที่เป็นธรรมชาติที่
ควบคุมไม่ได้
1. กิจกรรมอื่นๆที่นอก
บทบาทผู้จัดการโครงการ 

2. เหตุการณ์ธรรมชาติและ
สิ่งนอกเหนือการควบคุม



• การตีความหมายแต่ละหัวข้อในตาราง 

• การตรวจสอบแนวทแยงระหว่าง เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ กับ ปัจจัยนำ
เข้า เพื่อให้ออกมาเป็นผลผลิต 

• ต้องมีการเตรียมข้อมูลที่ละเอียดกว่าแบบดั้งเดิม เช่น ตัวชี้วัดในระดับ
ต่างๆ  

• การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละหัวข้อให้เป็นเหตุเป็นผล 

• มีความเป็นนามธรรมสูง ต้องใชป้ระสบการณ์และตัวอย่างโครงการเพื่อ
ให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 

• ต้องอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ 

• ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับศัพท์เทคนิคต่างๆ 

• การสรุปใจความในแต่ละหัวข้อให้มีความกระชับ ชัดเจน และสมบูรณ์

ความท้าทายในการเขียนข้อเสนอโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์



LOGFRAME MAGIC

กิจกรรม/ทรัพยากร 
(Activities/
Resources)

(1). สาระสําคัญ / คําสรุป 
(NS = Narrative Summary) 

(4). ฐานคติที่สำคัญ 

(Important Assumption:IS)

จุดมุ่งหมายระดับแผน
งาน (Goal)

วัตถุประสงค์ระดับ
โครงการ (Objective) 

ผลงาน  

(Output)

(2). ตัวชี้วัดแสดงเวลา  
ปริมาณ/คุณภาพ/ สถานที่ 
(Objectively Verifiable 

Indicators : OVI)

(3). แหล่งข้อมูล การอ้างอิง 
(Means of 

Verification :MOV)

ควบคุม
ความเสี่ยงประกันคุณภาพ

ความคุ้มค่า 
(ผลงาน/
ทรัพยากร)


