กาหนดการดาเนินการ/ขนตอนการร
ั้
ับสม ัครแพทย์เข้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ปี การศึกษา 2562
รอบ 1,2 และหล ังรอบ 2
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
5 เมษายน 2561
5 -20 เมษายน 2561
23 พฤษภาคม 2561
5 มิถน
ุ ายน 2561
12 มิถน
ุ ายน 2561
19 มิถุนายน 2561

19 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2561
19 มิถน
ุ ายน -10 กรกฎาคม 2561
10 -13 กรกฎาคม 2561
13 -18 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561

31 กรกฎาคม 2561

31 กรกฎาคม -17 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม 2561
10 กันยายน 2561
24 สิงหาคม -14 กันยายน 2561

21 กันยายน 2561
28 กันยายน 2561
ตุลาคม 2561

-ประกาศคุณสมบัตริ บ
ั สมัครแพทย์เข ้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ ้านของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประจาปี การศึกษา 2562 (ระยะเวลาปฏิบัตริ าชการ สาขา และคุณสมบัต)ิ
-ประกาศรับสมัครแพทย์รับต ้นสังกัด รอบนโยบายพิเศษ โควตาจับคูท
่ น
ุ สถาบันฝึ กอบรม
-แพทย์สมัครรับต ้นสังกัด ทาง Internet www.moph.go.th และ www.cpird.in.th
รอบนโยบายพิเศษ
-คณะทางานฯ(กระทรวง)ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตา( ตัวเลขแต่ละสาขา)
-สบพช. ส่งโควตา( ตัวเลขแต่ละสาขา) ให ้แต่ละเขตไปดาเนินการ จัดสรรโควตาในแต่ละสาขาให ้
โรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ
-เขตจัดสรรโควตารายโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพเรียบร ้อย แล ้วส่งให ้ สบพช.
่ ลายเซ็นผู ้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพนัน
เป็ น ไฟล์ Excel ธรรมดา และส่ง EMS ฉบับจริงซึงมี
้ ๆ
ถึง ผู ้อานวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม
่ เพือ
่ ชาวชนบท (สบพช.)
ประชุมคณะกรรมการฯ(กระทรวง)พิจารณาโควตาระดับโรงพยาบาล
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครแพทย์เข ้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ ้าน
ประจาปี การศึกษา 2562 รอบที่ 1 ทาง Internet www.moph.go.th และ www.cpird.in.th
่ ผู ้ได ้รับการคัดเลือกให ้รับต ้นสังกัด
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชือ
รอบนโยบายพิเศษ
-แพทย์สมัครรับต ้นสังกัด ทาง Internet www.moph.go.th และ www.cpird.in.th รอบที่ 1
(หมดเวลารับสมัคร 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.)
-สสจ. ทีเ่ ป็ นต้นส ังก ัดเดิมของแพทย์ทส
ี่ มัครรับต ้นสังกัดแจ ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผู ้สมัคร (ผ่าน/ไม่ผา่ น) ทาง Internet
-คณะกรรมการระดับจังหวัดเจ ้าของโควตาต ้นสังกัดรับแพทย์เข ้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ ้าน ปี 2562
่ แพทย์ทผ
ดาเนินการคัดเลือกแพทย์รบ
ั ต ้นสังกัดระดับจังหวัด(คัดเลือกเบือ
้ งต ้น) และส่งรายชือ
ี่ า่ น
การคัดเลือกให ้เขตสุขภาพ ทัง้ นีใ้ ห ้เป็ นไปตามแนวทางของแต่ละเขตสุขภาพ
-คณะกรรมการเขตสุขภาพเจ้าของโควตาต ้นสังกัดรับแพทย์เข ้ารับการฝึ กอบรมแพทย์
่ แพทย์ และคุณสมบัตแ
ประจาบ ้าน ปี 2562 ตรวจสอบรายชือ
ิ พทย์ทส
ี่ มัครรับต ้นสังกัดโควตา
ในเขตสุขภาพทาง Internet และดาเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการเขตสุขภาพ
-คณะกรรมการเขตสุขภาพแจ ้งผลการคัดเลือก ทาง Internet (ผ่าน/ไม่ผา่ น) และ e-mail
่ niratchara_tun@hotmail.com โทรสาร 02 590 1980 (หมดเวลารับผลการคัดเลือกจากเขต
ชือ
สุขภาพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น) พร ้อมทัง้ ส่ง EMS ส่งผลการคัดเลือกฉบับจริงซึง่ มี
ลายเซ็นคณะกรรมการรับรอง ถึง ผู ้อานวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม
่ เพือ
่ ชาว
ชนบท (สบพช.)
่ แพทย์ผู ้ได ้รับการคัดเลือกให ้รับ
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชือ
ต ้นสังกัด รอบ 1 ทาง Internet
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิ ดรับสมัครในรอบที่ 2 ผ่านระบบ Internet โดยจะนาเฉพาะ
โควตาฯ ทีเ่ หลือจากการรับสมัครรอบที่ 1 เป็ นโควตาฯประกาศรับต ้นสังกัดทัง้ นี้ การดาเนินการตาม
ขัน
้ ตอนต่างๆเหมือนการรับสมัครใน รอบที่ 1)
-แพทย์สมัครรับต ้นสังกัด ทาง Internet www.moph.go.th และ www.cpird.in.th
ประจาปี การศึกษา 25561 รอบที่ 2 (หมดเวลารับสมัคร 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.)
-คณะกรรมการเขตสุขภาพแจ ้งผลการคัดเลือก
่ ผู ้ได ้รับการคัดเลือกให ้รับต ้นสังกัดรอบที่ 2
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชือ
ทาง Internet
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิ ดให ้เขตสุขภาพขอปรับ เปลีย
่ น สาขา และต ้นสังกัด (เฉพาะที่
เหลือจากรอบที่ 2) หลังการแจ ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 โดยการปรับ เปลีย
่ นสาขา และต ้นสังกัด
จะต ้องปรับเปลีย
่ นในระดับเดียวกันเช่น สาขาขาดแคลนกับ สาขาขาดแคลน สาขารองกับ สาขารอง
ฯลฯ
่ แพทย์ ต ้นสังกัด สาขา และใบสมัครพร ้อม
-ให ้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพทาหนังสือ(รายชือ
เอกสารประกอบการสมัคร) เสนอขอปลัดกระทรวงสาธารณสุข(เท่านัน
้ )
-การพิเศษ อนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ เป็ นมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ ระดับกระทรวงทาข ้อเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็ นผู ้พิจารณา
หมายเหตุ 1. การขอปรับ เปลีย
่ น สาขา และต ้นสังกัด ต ้องมีแพทย์ประสงค์รับต ้นสังกัด และแพทย์
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศรับสมัคร
2. ไม่เปิ ดรับสมัคร ทาง Internet www.moph.go.th และ www.cpird.in.th
-ประชุมคณะกรรมการ ระดับกระทรวง พิจารณาการขอปรับเปลีย
่ นสาขา และต ้นสังกัด
่ ผู ้ได ้รับการคัดเลือกให ้รับต ้นสังกัด
-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชือ
รอบการขอปรับเปลีย
่ น เปลีย
่ น สาขา และต ้นสังกัด ทาง Internet
แพทย์สมัครขอรับการจัดลาดับเพือ
่ คัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ ้าน ณ ราชวิทยาลัยฯ ทีร่ ับผิดชอบ
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ ้านสาขา/อนุสาขา (ยืน
่ ใบสมัครทีร่ าชวิทยาลัยฯ ตามแบบทีแ
่ พทยสภา
กาหนด และเตรียมเอกสาร ประกอบการสมัคร)
ศึกษารายละเอียดได ้ตาม ทาง Internet www.TMC.or.th
กาหนดการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม

