บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ
ระหว่าง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
_____________________

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทำขึ้น ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันในนามกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า
“กรมการแพทย์” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๙
หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลง
ความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานทั้งสอง จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลง โดยกำหนดรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง แนวทางความร่วมมือ ระยะเวลาความร่วมมือ และการ
ปรับปรุงบันทึกข้อตกลง ดังนี้
ข้อ ๑ กรอบและแนวทางความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในกิจกรรมต่อไปนี้
๑.๑ ความร่วมมือทางด้านบุคลากร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ข้อมูล
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care) สุขภาพพระสงฆ์ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน และการส่งเสริม
และสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระสงฆ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑

๑.๒ ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ด้าน
การดูแล สุขภาวะพระสงฆ์ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการอื ่ น ๆ ที ่ เ ป็ น การบู ร ณาการด้ า น
พระพุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวม ระหว่างทั้งสองหน่วยงานอันจะนําไปสู่การสร้างเสริมสุข
ภาวะพระสงฆ์และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม
๑.๓ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากร ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) สุขภาพพระสงฆ์ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามบันทึก
ข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชการของแต่ละฝ่าย ในกรณีที่ต้องดำเนินการร่วมกัน หรือมี
ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้ร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
๒.๑ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๑) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ องค์ ค วามรู ้ และ
นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สุขภาพพระสงฆ์
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพระสงฆ์ภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้
หลักพระธรรมวินัย
๒.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑) ส่งเสริมและสนั บสนุนการวิจัยและพัฒนา หลักสูตร การจัดการศึกษา
การอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย และการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการอื่น ๆ ที่เป็นการบูรณาการด้านพระพุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวม อันจะนําไปสู่ การ
สร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญาและทางสังคม
๒) ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ รวมถึงสนับสนุนบุคลากร
สถานที่ เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้
๒

ข้อ ๓ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั่วไปเพื่อประโยชน์แห่งความร่วมมือตามข้อตกลงนี้
ในการดำเนินงานขั้นต่อไป ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่ง
ข้อตกลงนี้และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และหรือคำสั่งของแต่ละฝ่าย
๓.๑ ให้ผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนิน งาน
ประสานงาน และตกลงร่วมกันในเรื่องค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งข้อตกลงนี้
โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
๓.๒ ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านบริการสุขภาพ
และวิ ช าการนี ้ ทั ้ ง สองฝ่ ายตกลงที ่ จ ะมี ก ารเจรจาเพื ่ อ กำหนดรายละเอี ย ดและขั ้ น ตอนการ
ดำเนินงานเป็นรายกรณี โดยสามารถจัดทำเป็นบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการนี้
ข้อ ๔ การทบทวนและการแก้ไขข้อตกลง
บั น ทึ ก แนบท้ ายบัน ทึ กข้ อ ตกลงฉบั บนี ้ ให้ ถ ื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบั น ทึก ข้อตกลง
หากข้อความใดในบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้
ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ใช้บังคับและกรณีที่ข้อความในบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขัด
หรือแย้งกันเอง ให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาปรึกษาหารือร่ว มกันเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดด้วยความเป็นธรรม
และความเหมาะสม
ข้อ ๕ ระยะเวลาของความร่วมมือ การปรับปรุง และการยกเลิกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่าย
ได้ลงนามเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้กระทำได้โดยความ
เห็นชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง และต้องแจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกรรม หรือเรื่องที่ผูกพันหรือ
ดำเนินการอยู ่ก่ อนตามนิติก รรมสัญญาที่ม ีต่อ กันแล้ วแต่ละกรณี การเพิ่ มเติม การปรั บ ปรุง
การแก้ไขหรือขยายความร่วมมือ กระทำได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบร่วมกันและให้
ทำเป็นบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
๓

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านบริการสุขภาพและวิชาการฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น
เป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน และทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ที่มุ่งประสงค์จะร่วมมือกันทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างได้ยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับ
ลงนาม ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.............................................................ผูล้ งนาม
(นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ..............................................................ผู้ลงนาม
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ลงชื่อ................................................................พยาน
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ลงชื่อ..............................................................พยาน
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงชื่อ..............................................................พยาน
(นายแพทย์อาคม ขัยวีระวัฒนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

ลงชื่อ................................................................พยาน
(พระเทพเวที, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงชื่อ...............................................................พยาน ลงชือ่ .................................................................พยาน
(นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ)
(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
โรงพยาบาลสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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(นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์)
(รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
โรงพยาบาลสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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