
คู่มือการใช้งานระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ 

(eProposal) 

1. ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนครั้งแรก ผู้ยืน่ข้อเสนอโครงกำรต้องสมคัรสมำชิก โดยคลิกท่ี “เข้ำสูร่ะบบ” 

 
 

2. จำกนั้นคลิก “สมคัรสมำชิก” เพื่อเข้ำสู่หน้ำลงทะเบียน 

หมำยเหตุ : กรณีสมคัรสมำชิกเรยีบร้อยแล้ว สำมำรถเข้ำสูร่ะบบโดยกำรกรอก อีเมล และ รหัสผ่ำน แล้วคลิก “ตกลง” 

เพื่อเริ่มต้นกำรใช้งำนในข้อ 9  

 

 



3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จำกน้ันคลิกที่ช่อง “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอตัโนมัติ” เพื่อยืนยันตัวตน จำกนั้นคลิก “ตกลง” 

หมำยเหตุ : รหสัผ่ำนจะต้องประกอบด้วย [a-z] , [A-Z] , [0-9] และมีควำมยำว 8-16 ตัวอักษร  

 
 

 

 

 

 

 

 



4. ระบบจะท ำกำรส่งอีเมลเพื่อเป็นกำรยืนยันตัวตนของผู้สมัคร (กรณีไม่พบอีเมลในกล่องข้อควำม ให้ตรวจสอบจำกอีเมล

ขยะ หรือสแปมเมล) จำกนั้นคลิก “Activate Account” เพื่อเปิดใช้งำน 

 
 

5. เมื่อคลิก Activate Account เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำจอ “ยืนยันตัวตนเสร็จสมบรูณ์” จำกนั้นคลิก “เข้ำสู่

ระบบ” ท ำกำร Login เพื่อใช้งำนระบบ ThaiHealth Web Portal  

 
 



6. จำกนั้นระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอ Login  ให้กรอก อีเมล และ รหสัผ่ำน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพือ่เข้ำสู่ระบบ ThaiHealth 

Web Portal 

 
 

7. จำกนั้นคลิก “eProposal” เพื่อเข้ำสู่ระบบ

 



8. คลิก “เข้ำสูร่ะบบ” เพื่อเข้ำใช้งำนระบบ eProposal 

 
 

9. คลิก “เสนอโครงกำร” เพื่อเข้ำสู่ขัน้ตอนกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 



10. อ่ำนข้อควรทรำบก่อนยื่นข้อเสนอโครงกำร และท ำเครื่องหมำยถูกหน้ำ “โครงกำรที่จะเสนอมีควำมสอดคล้องตำม 

มำตรำ 3” จำกนั้น คลิก “ตกลง” 

 
 

11. เลือกประเภทโครงกำรที่จะน ำเสนอ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

11.1) โครงกำรพัฒนำและปฏบิัตกิำร 

11.2) โครงกำรวิจยัและประเมินผล 

11.3) โครงกำรทุนอุปถัมภ์กิจกรรม       

 



12. เมื่อเลือกประเภทโครงกำรเรยีบรอ้ยแล้ว ให้กรอกข้อมูลตำมขั้นตอนต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ดังนี้  

- ช่ือโครงกำรภำษำไทย 

- ช่ือโครงกำรภำษำอังกฤษ 

- ประเภท 

- เสนอขอรับทุนในนำม  (กรณเีลือกขอเสนอรับทุนในนำมบุคคล สำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมลูในขั้นตอนท่ี 3 

ได้เลย) 

- ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

จำกนัน้คลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก 

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 

 

 

 

 



13. ขั้นตอนท่ี 2 กรณีเลือกเสนอขอรับทุนในนำม คณะบุคคลหรือนิติบุคคล กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี ้

- ช่ือองค์กร/คณะบุคคล ท่ีเสนอโครงกำร 

- หมำยเลขผูเ้สียภำษ ี

- ที่ตั้งองค์กร 

- กลุ่มของ องค์กร/คณะบุคคล ท่ีเสนอโครงกำร 

- ประเภทของ องค์กร/คณะบคุคล ที่เสนอโครงกำร 

จำกนัน้คลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 



14. ขัน้ตอนที่ 3 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

- ผู้รับทุน 

จำกนัน้คลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 



15. ขัน้ตอนที่ 4 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- ควำมเป็นมำ/หลักกำรและเหตุผล/ควำมส ำคัญของปัญหำ 

- กรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์ (Conceptual framework) 

- ขั้นตอนกำรท ำงำน/ระเบียบวิธีกำรวิจัย(Research Methodology) 

- เป้ำหมำยโครงกำร 

- วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 



16. ขัน้ตอนที่ 5 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- กิจกรรมและผลผลติ 

- ตัวช้ีวัด 

- ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ (ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว) 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 



17. ขั้นตอนที่ 6 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ด้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำน 

- ประเด็น 

- พื้นทีด่ ำเนินกำร(Setting) 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 



18. ขัน้ตอนที่ 7 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- พื้นที่ด ำเนินกำร(ตำมเขตปกครอง) 

- กรอบแนวคิดยุทธศำสตรห์ลัก 

- ภำพรวมเนื้อหำโครงกำร (มำตรำ 5) 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 
 

 

 



19. ขัน้ตอนท่ี 8 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- รำยชื่อจ ำแนกตำมบทบำทหน้ำท่ี 

- โครงสร้ำงกำรบรหิำรโครงกำร / ชุดโครงกำร 

- แนบผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 
 



20. ขั้นตอนที่ 9 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- งบประมำณ 

- งบประมำณสมทบจำกแหล่งอื่นๆ 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 
 

 



21. ขัน้ตอนท่ี 10 กรอกรำยละเอียดใหค้รบถ้วน ดังนี ้

- กำรก ำกับติดตำม และกำรประเมนิติดตำมภำยใน (Monitoring) 

- ผลที่คำดว่ำจะไดร้ับ 

- เอกสำรอ้ำงอิงประกอบกำรเสนอโครงกำร 

จำกนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป กรณทีี่ต้องกำรกลับมำกรอกข้อมูลภำยหลังให้คลิก  

"บันทึกร่ำง" เพื่อบันทึกข้อมูลไว้บำงส่วน 

 



22. เมื่อกรอกข้อมูลครบ 10 ขั้นตอนแล้ว จะเข้ำสู่หน้ำ Preview เพื่อตรวจสอบรำยละเอียดของข้อมูลก่อนส่งยื่นข้อเสนอ

โครงกำร สำมำรถตรวจสอบข้อมูลโดย คลิกท่ี “เปดิทั้งหมด” เพื่อดูขอ้มูลทุกขั้นตอนผำ่นหนำ้จอ eProposal หรือคลิกที่ 

“ดูแบบ PDF” เพื่อดูข้อมูลในรูปแบบ PDF  หำกต้องกำรแก้ไขข้อมลู ให้คลิกที่ตัวเลขข้ันตอนด้ำนบนของหน้ำจอ เพื่อ

แก้ไขข้อมูลในขั้นตอนท่ีต้องกำร เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึกร่ำง” เพื่อท ำกำรบันทึกข้อมูล จำกน้ันคลิกท่ี 

“Preview” เพื่อตรวจสอบควำมถกูต้องก่อนส่งอีกครั้ง จำกนั้นคลิกที ่ “ส่งข้อเสนอ” เพื่อส่งแบบฟอร์มเสนอโครงกำรให้

เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำ 

 

 

 

 



23. เลือกส ำนัก และผู้ประสำน ที่ต้องกำรส่งข้อเสนอโครงกำรเข้ำสูร่ะบบ 

หมำยเหตุ : หำกไม่ทรำบช่ือผู้ประสำน สำมำรถระบุส ำนักเพียงอย่ำงเดียวได้ 

 
 

24. ผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรสำมำรถตดิตำมสถำนะโครงกำรได้ โดยคลิกท่ี “โครงกำรทั้งหมด” 

 


