ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานของสถาบัน การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิจัย และการบริหารงาน
ฝกอบรมของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) รวมทั้งการจัดแบงสวนงาน
และขอบเขตหนาที่ของสวนงานเสียใหมเพื่อใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหการบริหารงานของ
สถาบันฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัด โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (ก) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ยกว า “ข อ บั ง คั บ สถาบั น ระหวา งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒนา
(องค ก ารมหาชน) ว า ด ว ยการบริ ห ารงานของสถาบั น การจั ด แบ ง ส ว นงานและขอบเขตหน า ที่ ข อง
สวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวย
การจัดแบงสวนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวย
การบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดแบงสวนงานและการแบงงานในแตละสวนงาน การจัดแผนผังการจัดแบงสวนงาน อัตรากําลังในแตละสวน
งาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานวิจัยหรืองานฝกอบรม คาใชจายในการดําเนินการวิจัยหรือฝกอบรม และ
การอื่นใด เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามประกาศนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณี ที่ ผู อํ า นวยการไม ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาดั ง กล า วได ให ผู อํ า นวยการเสนอป ญ หา
ดังกลาวเพื่อขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือวาเปนที่สุด

๒
หมวด ๑
การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน

ขอ ๕ การบริหารงานทั่วไปของสถาบันตองอยูภายใตกรอบวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ตามมาตรา ๖ แห งพระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ ง สถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒนา (องค ก าร
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยใหผูอํานวยการเปนผูมีหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน
ขอ ๖ ในการบริหารงานทั่วไปของสถาบันนั้น นอกจากผูอํานวยการจะตองปฏิบัติตามขอ ๕
แลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
ดวย
หากผูอํานวยการไมสามารถบริหารงานทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการจะตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการ
ขอ ๗ ในการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน ใหผูอํานวยการปฏิบัติงานดวยตนเอง เวนแตจะ
มอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
สวนที่ ๑
การจัดแบงสวนงานของสถาบัน
ขอ ๘ โครงสรางการจัดแบงสวนงานของสถาบันและการแบงงานในแตละสวนงาน ใหเปนไป
ตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๙ ใหสถาบันจัดแบงสวนงานออกเปนสี่สวนงาน ดังตอไปนี้
(๑) สวนงานบริหาร
(๒) สวนงานวิจัย
(๓) สวนงานฝกอบรม
(๔) สวนงานสารสนเทศและเผยแพรวิชาการ
อัตรากําลังในแตละสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

๓
สวนที่ ๒
ขอบเขตหนาที่ของสวนงาน

ขอ ๑๐ สวนงานบริหารมีขอบเขตหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบันและคณะกรรมการ
(๓) เสนอแนะนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุนของสถาบัน และแผนการดําเนินงานของ
สถาบันตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๔) จัดทํานโยบายการบริหารงาน การจัดหาเงินทุน แผนการดําเนินงานของสถาบันตามที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
(๕) รวบรวมขอมูล การจัดทําสถิติขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสถาบัน เพื่อรายงานสถานการณและบงชี้ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต
(๖) วิเคราะหและจัดทํางบประมาณของสถาบันเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสถาบัน
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน
(๙) เสนอร า ง แก ไ ข หรื อ ปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทั่วไปของสถาบันใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และสอดคลอ งกับ ความตกลงว า ด ว ยความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและองค ก าร
สหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา รวมทั้งสอบสวนขอเท็จจริง วินิจฉัย
ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงขอกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความ
รับผิดในทางแพง อาญา และงานคดีปกครอง
(๑๐) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนงานใดของสถาบัน
(๑๑) ประสานงาน กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนของสถาบัน
(๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการ
ขอ ๑๑ สวนงานวิจัยมีขอบเขตหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการดําเนินงานวิจัยของสถาบันในดานการคาระหวางประเทศ
การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดเปน

๔
นโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) ศึกษา วิเคราะห คนควา และวิจัยดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การ
ลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมเพิ่มพูนองคความรูและเปนแหลงขอมูลของสถาบันอัน
จะนําไปสูการเปนศูนยกลางความเปนเลิศในสาขาดังกลาว
(๓) ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอดองคความรูผานสื่อและกิจกรรมทางวิชาการตางๆ
และเปนวิทยากรในกิจกรรมการอบรม สัมมนา การประชุม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) ติดตาม ศึกษา ประมวลขอมูลและวิเคราะหสภาวะ แนวโนม นโยบายและการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการ
ขอ ๑๒ สวนงานฝกอบรมมีขอบเขตหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย และแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของไทยและ
ตางประเทศในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดเปนนโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) เปนศูนยกลางจัดการฝกอบรม และกิจกรรมเสริมศักยภาพตาง ๆ รวมกับที่ประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา และองคการอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) สนับสนุน จัดการฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูและศักยภาพ
ดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ใหแกบุคลากร
ของไทยและประเทศตาง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย
(๔) สนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูสําหรับบุคลากร
ของไทยและประเทศตางๆ ในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นที่ไดดําเนินการ เพื่อใช
เปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการดําเนินการการฝกอบรมที่เกี่ยวของของสถาบันตอไป
(๖) ติดตามความกาวหนาในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูรับการฝกอบรม และสนับสนุนให
เกิดเครือขายของผูรับการฝกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูประสบการณอยางตอเนื่อง
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการ
ขอ ๑๓ สวนงานสารสนเทศและเผยแพรวิชาการมีขอบเขตหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน

๕
(๒) ศึกษา พัฒนา ออกแบบและจัดวางระบบฐานขอมูลของสถาบัน ระบบการเชื่อมโยง
เครือขายการสื่อสารขอมูลภายในสวนงานและระหวางสวนงาน จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม รวมทั้ง
เปนศูนยกลางบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของสถาบัน
(๓) ดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาอบรมและการใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยแกประเทศกําลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชีย
(๔) สนับสนุนทางเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการประมวลผลและสื่อสารขอมูล ตลอดจนการ
บริการเผยแพรขอมูลขาวสารของสถาบัน
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการ
หมวด ๓
การบริหารงานวิจัย
สวนที่ ๑
ขอความทั่วไป

ขอ ๑๔ ในหมวดนี้
“คณะกรรมการบริหารงานวิจัย” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่บริหาร
โครงการวิจัยสถาบัน
“โครงการวิจัยของสถาบัน” หมายความวา แผนงานคนควาเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของตามหลักวิชาการโดย
สถาบันเปนผูบริหาร ไมวาจะกําหนดขึ้นโดยสถาบันเองหรือหนวยงานภายนอก
“นักวิจัย” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินนงานวิจัยโดยเปนเจาหนาที่
ของสถาบัน
“นัก วิจั ยร วม” หมายความว า ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห นาที่เ กี่ย วกั บการดํ า เนิ น งานวิ จั ยที่ สถาบัน ได
รับรองใหทําการวิจัยรวมกับนักวิจัยได
“หนวยงานภายนอก” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หนวยงาน
อื่นของรัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ

๖
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

ข อ ๑๕ ให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเป น ราย
โครงการวิจัยของสถาบัน โดยองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยตองมีอยางนอยไมต่ํากวาสามคน
โดยใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๑๖ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยของสถาบัน
(๒) ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายละเอียดโครงการวิจัยของสถาบันที่ไดรับ
อนุมัติ
(๓) ให ข อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การยกเลิ ก หรื อระงั บการดํ า เนิ นงานตามโครงการวิ จั ย ของ
สถาบัน
(๔) ตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
สวนที่ ๓
การบริหารงานวิจัย

ข อ ๑๗ การดํ า เนิ น งานวิ จั ย และการสนั บ สนุ น การค น คว า วิ จั ย ของสถาบั น มี แ นวทาง
ดังตอไปนี้
(๑) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูสําหรับใชในการดําเนินภารกิจของสถาบันในเรื่องการจัด
ฝกอบรมและการเผยแพรความรูเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแกสังคม
(๒) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานภายนอกตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
(๓) การศึกษาวิจัยในประเด็นดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การ
พัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่อยูในความสนใจของสาธารณชน
ขอ ๑๘ รูปแบบการริเริ่มและบริหารงานวิจัยของสถาบันมี ดังตอไปนี้
(๑) การวิจัยที่ริเริ่มและบริหารงานโดยสถาบัน ซึ่งดําเนินงานวิจัยโดยนักวิจัย นักวิจัยรวม
หรือบุคคลภายนอกที่สถาบันจางตามขอ ๒๑ (๓)

๗
(๒) การวิ จัยที่ ริเ ริ่ มโดยหน วยงานภายนอกและสถาบั น เป นผู ดํ าเนิ นการ และ/หรือ เป น
ผูบริหารงานวิจัย ซึ่งดําเนินงานวิจัยโดยนักวิจัย นักวิจัยรวม หรือบุคคลภายนอกที่สถาบันจางตามขอ ๒๑ (๓)
ขอ ๑๙ คาใชจายในการดําเนินงานวิจัยและการสนับสนุนการคนควาวิจัย ไดแก
(๑) เงินงบประมาณของสถาบัน
(๒) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ข อ ๒๐ ในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และการสนั บ สนุ น การค น คว า วิ จั ย โดยใช ค า ใช จ า ย
ตามขอ ๑๙ ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๒๑ รูปแบบการดําเนินการวิจัยแบงออกเปนสามแนวทาง ไดแก
(๑) สถาบันเปนผูดําเนินงานโครงการวิจัยนั้นเอง
(๒) สถาบันรวมดําเนินงานวิจัยกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก
(๓) สถาบั น จ า งบุ ค คลภายนอกหรื อ หน ว ยงานภายนอกดํ า เนิ น งานวิ จั ย ซึ่ ง สถาบั น เป น
ผูบริหารงานวิจัย
การกําหนดแนวทางตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนดโดยคํานึงถึงภารกิจและ
ผลงานของสถาบันเปนสําคัญ
ขอ ๒๒ การบริหารโครงการวิจัยของสถาบันที่ใชเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกนั้น ให
เปนไปตามแนวทางของหนวยงานภายนอกนั้น ๆ หรือเปนไปตามที่ตกลงกับสถาบัน หรือเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินงานวิจัยไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดเสร็จสิ้น หรือไมสามารถสง
มอบงานวิจัยภายในระยะเวลาที่ตกลงไว ใหผูดําเนินงานวิจัยเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
หลักเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนด
ข อ ๒๔ ผู อํ า นวยการอาจยกเลิ ก หรื อ ระงั บ การดํ า เนิ น งานตามโครงการวิ จั ย ในกรณี ที่
โครงการวิจัยนั้นไมสามารถดําเนินงานตามที่ไดรับอนุมัติได

๘
หมวด ๔
การบริหารงานฝกอบรม

ขอ ๒๕ การดําเนินงานฝกอบรมใหหมายความรวมถึง การอบรม การสัมมนา การประชุม
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่ริเริ่มโดยสถาบันหรือหนวยงานภายนอกและสถาบันเปนผูบริหารงาน
ฝกอบรมหรือบริหารงานรวมกับหนวยงานภายนอก
ขอ ๒๖ การดําเนินงานฝกอบรมและการสนับสนุนการฝกอบรมของสถาบันมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
(๑) การฝกอบรมเพื่อสรางองคความรูพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของไทยและตางประเทศ
ในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) การฝกอบรมเพื่อสรางองคความรูหรือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานภายนอกตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
(๓) การฝกอบรมในประเด็นดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การ
พัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่อยูในความสนใจของสาธารณะชน
ขอ ๒๗ คาใชจายในการดําเนินงานฝกอบรมและการสนับสนุนการฝกอบรม ไดแก
(๑) เงินงบประมาณของสถาบัน
(๒) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ข อ ๒๘ ในการดํ า เนิ น งานฝ ก อบรมและการสนั บ สนุ น การฝ ก อบรมโดยใช ค า ใช จ า ย
ตามขอ ๒๗ ใหเปนไปตามระเบียบที่ผอู ํานวยการกําหนด
ขอ ๒๙ รูปแบบการดําเนินงานฝกอบรมแบงออกเปนสามแนวทาง ไดแก
(๑) สถาบันเปนผูดําเนินงานฝกอบรมเอง
(๒) สถาบันรวมดําเนินการฝกอบรมกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก
(๓) สถาบันจางบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกดําเนินการฝกอบรม
การกําหนดแนวทางตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนดโดยคํานึงถึงภารกิจและ
ผลงานของสถาบันเปนสําคัญ
ขอ ๓๐ การบริหารโครงการฝกอบรมของสถาบันที่ใชเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
นั้น ใหเปนไปตามแนวทางของหนวยงานภายนอกนั้น ๆ หรือเปนไปตามที่ตกลงกับสถาบัน หรือเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด

๙
ขอ ๓๑ ผูอํานวยการอาจยกเลิกหรือระงับการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมในกรณีที่
โครงการฝกอบรมนั้นไมสามารถดําเนินงานตามที่ไดรับอนุมัติได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ การบริหารงานทั่วไปตามขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) วาดวยการจัดแบงสวนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และการบริหารงานวิจัยตาม
ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่ไดดําเนินการอยูแลวในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหยังคงดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๓๓ การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตหนาที่ของสวนงานตามขอบังคับสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการจัดแบงสวนงานและการปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ หรือคําสั่งที่ออกตาม
ขอ บัง คับสถาบัน ระหวา งประเทศเพื่อการคาและการพั ฒนา (องคการมหาชน)ที่เ กี่ยวของกั บการบริหาร
งานวิจัยและการบริหารงานฝกอบรมที่เปนอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหใชไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
ขอ ๓๔ บรรดาโครงการวิจัยหรือโครงการฝกอบรมใดที่สถาบันไดดําเนินการอยูในวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหยังคงดําเนินการไดตอไปจนกวาโครงการวิจัยหรือโครงการฝกอบรมนั้นจะแลวเสร็จ
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