ั ัดเข้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านของสาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี การศึกษา 2562
ขนตอนการร
ั้
ับสม ัครแพทย์ร ับต้นสงก

สาหร ับแพทย์ทส
ี่ ม ัครร ับต้นส ังก ัด

ผูร้ ับผิดชอบงานศึกษาฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านของ สสจ.
ทีแ
่ พทย์ปฏิบ ัติงานปัจจุบ ัน

สาน ักงาน
ปล ัดกระทรวง
สาธารณสุข

ผูร้ ับผิดชอบเขตสุขภาพ

ขอหน ังสือยินยอมให้สม ัครร ับต้นส ังก ัดด ังนี้
1.แพทย์ทป
ี่ ั จจุบันปฏิบัตงิ าน รพศ./รพท.ขอหนั งสือ
ยินยอมฯลงนามโดยผอ.รพศ/รพท.ทีป
่ ฏิบัตงิ านปั จจุบัน
2.แพทย์ทป
ี่ ั จจุบันปฏิบัตงิ าน รพช.ขอหนั งสือยินยอมฯ
ลงนามโดย นพ.สสจ.ทีป
่ ฏิบัตงิ านปั จจุบัน
แพทย์ลงทะเบียน โดยพิมพ์ เลขทีบ
่ ัตรประชาชน
13 หล ัก
กรอกใบสม ัครให้ครบถ้วน
1.สแกนรูปติดใบสมัคร
2.สแกนหนั งสือยินยอมให ้สมัครรับต ้นสังกัด แนบใบสมัคร
3.สแกนใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)
4.สแกนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.สแกนหนั งสืออนุมัต/ิ วุฒบ
ิ ัต ิ สาขาวิชาพืน
้ ฐาน หรือ
หนั งสือรับรอง (กรณีแพทย์สมัครสาขาต่อยอด)
6.สแกนหนั งสือรับรองการบรรจุ
่ /สกุล
7.สแกนใบเปลีย
่ นชือ

1.ตรวจสอบคุณสมบ ัติ
ตรวจสอบคุณสมบัตแ
ิ พทย์ตามคุณสมบัต ิ
ในประกาศสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรือ
่ ง การรับสมัครแพทย์
เข ้าศึกษาฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ ้าน
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี การศึกษา 2562

่ ในฐานข้อมูลให้ตด
กรณีไม่มรี ายชือ
ิ ต่อ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ/สสจ.

*กรณีแพทย์ทม
ี่ าปฏิบต
ั งิ านช่วยราชการ
กดยอมร ับ

แพทย์ประสานผู ้รับผิดชอบ สสจ. และ เขตสุขภาพ
นั ดวันคัดเลือกรับต ้นสังกัด

ให้ประสาน สสจ.ทีต
่ าแหน่งแพทย์ส ังก ัดอยู่ (ตาม จ.18)

2.บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผ่าน/ไม่ผา่ น ลง Internet

3.รวบรวมข้อมูลแพทย์และเอกสาร
่ ว่าได ้รับอนุมัตใิ ห ้รับ
แพทย์ตรวจสอบรายชือ
ต ้นสังกัดหรือไม่ ที่ Internet www.moph.go.th
หัวข ้อ บริการ : e-service และ www.cpird.in.th

4.เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดดาเนินการ
คัดเลือกแพทย์รับต ้นสังกัด

1.รวบรวมข้อมูลแพทย์/เอกสาร และ
ตรวจสอบคุณสมบ ัติแพทย์ตาม
คุณสมบ ัติ
ในประกาศสาน ักงานปล ัดกระทรวง
สาธารณสุข และบ ันทึกผลการ
ตรวจสอบคุณสมบ ัติ
ผ่าน/ไม่ผา
่ น ลง Internet

2.เสนอคณะกรรมการระด ับเขตสุขภาพ
ดาเนินการคัดเลือกแพทย์รับต ้นสังกัดของ
เขต และภาพรวมโควตาต ้นสังกัดทัง้ หมด
โควตาเขต และ รพ.

*

รอบนโยบายพิเศษ โควตา
จับคูส
่ ถาบันฝึ กอบรมสังกัด
กรมการแพทย์
คณะอนุกรรมการ
(ส่วนกลาง)จะเป็ น
ผู ้ดาเนินการคัดเลือก

3.บ ันทึกผลการค ัดเลือกลง Internet
ได้/ไม่ได้

ถ้าได้ร ับอนุม ัติ

ให ้ศึกษารายละเอียดการสมัครสถาบันฝึ กอบรมตาม
วิธแ
ี ละขัน
้ ตอนฯของแพทยสภาแบบใหม่
ได ้ตาม ทาง Internet www.TMC.or.th

โรงพยาบาลต้นส ังก ัดโควตาแพทย์ประจาบ้าน

สอบถามข ้อมูลจานวนแพทย์สมัครรับโควตา
ต ้นสังกัด จากผู ้รับผิดชอบงานศึกษาฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ ้านของ สสจ.ที่ รพ.ตัง้ อยู่

ผูร้ ับผิดชอบงานศึกษาฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้าน ของ สสจ.จะทราบ
ข้อมูลแพทย์ในจ ังหว ัดทีส
่ ม ัครร ับต้นส ังก ัด
จ ังหว ัดอืน
่ และ แพทย์ทม
ี่ าสม ัครร ับต้นส ังก ัด
รพ. ในจ ังหว ัดตนเอง

4.คณะกรรมการเขตสุขภาพแจ้ง
ผลการค ัดเลือก ตามแบบฟอร์ม
กาหนด ถึง สป. ทาง e-mail ที่ :
nataya@cpird.in.th
โทรสาร 02 590 1980 (ตาม
กาหนดการรับสมัครแต่ละรอบ
การเปิ ดรับสมัคร) พร ้อมทัง้ ส่ง EMS
ผลการคัดเลือกฉบับจริง ซึง่ มี
ลายเซ็นคณะกรรมการรับรอง ถึง
ผู ้อานวยการสานั กงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิต แพทย์เพิม
่ เพือ
่ ชาวชนบท
(สบพช.)

เสนอขออนุม ัติ
แพทย์ร ับต้นส ังก ัด

ส่งหน ังสือแจ้งผลการ
อนุม ัติให้ผูต
้ รวจราชการ
กระทรวงเขตสุขภาพ
ทง12
ั้
เขต

่
จ ัดส่งรายชือ
ผูไ้ ด้ร ับอนุม ัติร ับต้นส ังก ัด
ให้แพทยสภาโดยตรง
เพือ
่ ยืนย ันการอนุม ัติ
ให้ร ับต้นส ังก ัด

หมายเหตุ : แพทย์ทไี่ ด้ร ับอนุม ัติให้ร ับต้นส ังก ัดเข้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ประจาปี การศึกษา 2562 สามารถพิมพ์หน ังสือร ับรองต้นส ังก ัดทีล
่ งนามโดยปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
เพือ
่ ประกอบการสม ัคร ณ สถาบ ันฝึ กอบรม
ทาง www.cpird.in.th : ห ัวข้อ Residency Training โดย พิมพ์ เลขทีบ
่ ัตรประชาชน 13 หล ัก
่ ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก ให้ร ับต้นส ังก ัดในแต่ละรอบ
หล ังประกาศรายชือ

