
ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
วาดวยการบรหิารงานของสถาบัน การจดัแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิจัย และการบริหารงาน
ฝกอบรมของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) รวมทั้งการจัดแบงสวนงาน
และขอบเขตหนาที่ของสวนงานเสียใหมเพื่อใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซ่ึงจะมีผลทําใหการบริหารงานของ
สถาบันฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัด โปรงใส และตรวจสอบได ซ่ึงเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (ก) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔  คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานของสถาบัน การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของ              
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
 ในกรณีที่ผูอํานวยการไมสามารถวินิจฉัยปญหาดังกลาวได ใหผูอํานวยการเสนอปญหา
ดังกลาวเพื่อขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือวาเปนท่ีสุด 
 



 ๒
หมวด ๑ 

การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน 
   

 
  ขอ ๕  การบริหารงานทั่วไปของสถาบันตองอยูภายใตกรอบวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยใหผูอํานวยการเปนผูมีหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน 
 
  ขอ ๖  ในการบริหารงานท่ัวไปของสถาบันนั้น นอกจากผูอํานวยการจะตองปฏิบัติตามขอ ๕
แลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
ดวย 
  หากผูอํานวยการไมสามารถบริหารงานท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการจะตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการ 
 

ขอ ๗  ในการบริหารงานท่ัวไปของสถาบัน ใหผูอํานวยการปฏิบัติงานดวยตนเอง เวนแตจะ
มอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน 

สวนท่ี ๑ 
การจัดแบงสวนงานของสถาบัน 

   
 

ขอ ๘ โครงสรางการจัดแบงสวนงานของสถาบันและการแบงงานในแตละสวนงาน ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
ขอ ๙  ใหสถาบันจัดแบงสวนงานออกเปนส่ีสวนงาน ดังตอไปนี้ 

  (๑) สวนงานบริหาร 
(๒) สวนงานวิจัย 

  (๓) สวนงานฝกอบรม 
  (๔) สวนงานสารสนเทศและเผยแพรวิชาการ 

อัตรากําลังในแตละสวนงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
 



 ๓
สวนท่ี ๒ 

ขอบเขตหนาที่ของสวนงาน 
   

 
ขอ ๑๐  สวนงานบริหารมีขอบเขตหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบันและคณะกรรมการ 

  (๓) เสนอแนะนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุนของสถาบัน และแผนการดําเนินงานของ
สถาบันตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  (๔) จัดทํานโยบายการบริหารงาน การจัดหาเงินทุน แผนการดําเนินงานของสถาบันตามที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

(๕) รวบรวมขอมูล การจัดทําสถิติขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการ 
ดําเนินงานของสถาบัน เพื่อรายงานสถานการณและบงชี้ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 
  (๖) วิเคราะหและจัดทํางบประมาณของสถาบันเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
  (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน 

(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสถาบัน
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน  

(๙)  เสนอราง แกไข หรือปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ 
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทั่วไปของสถาบันใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและองคการ
สหประชาชาติเก่ียวกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา รวมทั้งสอบสวนขอเท็จจริง วินิจฉัย 
ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงขอกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย ประสานงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของเพื่อใหมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุด ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความ
รับผิดในทางแพง อาญา และงานคดีปกครอง 
  (๑๐) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนงานใดของสถาบัน 

(๑๑) ประสานงาน กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ 
แผนของสถาบัน 

(๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ 
มอบหมายจากผูอํานวยการ 
 
  ขอ ๑๑  สวนงานวิจัยมีขอบเขตหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอนโยบายและแผนการดําเนินงานวิจัยของสถาบันในดานการคาระหวางประเทศ 
การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดเปน



 ๔
นโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห คนควา และวิจัยดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การ
ลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เก่ียวของ เพื่อสงเสริมเพิ่มพูนองคความรูและเปนแหลงขอมูลของสถาบันอัน
จะนําไปสูการเปนศูนยกลางความเปนเลิศในสาขาดังกลาว 
  (๓) ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอดองคความรูผานส่ือและกิจกรรมทางวิชาการตางๆ
และเปนวิทยากรในกิจกรรมการอบรม สัมมนา การประชุม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

(๓) ติดตาม ศึกษา ประมวลขอมูลและวิเคราะหสภาวะ แนวโนม นโยบายและการพัฒนาการ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย  
  (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการ 
 

ขอ ๑๒  สวนงานฝกอบรมมีขอบเขตหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย และแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของไทยและ

ตางประเทศในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เก่ียวของ 
เพื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดเปนนโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๒) เปนศูนยกลางจัดการฝกอบรม และกิจกรรมเสริมศักยภาพตาง ๆ รวมกับที่ประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา และองคการอ่ืนที่เก่ียวของ 

(๓) สนับสนุน จัดการฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูและศักยภาพ
ดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เก่ียวของ ใหแกบุคลากร
ของไทยและประเทศตาง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย  

(๔) สนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูสําหรับบุคลากร
ของไทยและประเทศตางๆ ในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขา
อ่ืนที่เก่ียวของ  

(๕)  ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นท่ีไดดําเนินการ เพื่อใช
เปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการดําเนินการการฝกอบรมที่เก่ียวของของสถาบันตอไป 

(๖)  ติดตามความกาวหนาในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูรับการฝกอบรม และสนับสนุนให
เกิดเครือขายของผูรับการฝกอบรมเพื่อแลกเปล่ียนความรูประสบการณอยางตอเน่ือง 
  (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เก่ียวของ 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) ดําเนินการประชาสัมพนัธนโยบายและผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาอบรมและการใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยแกประเทศกําลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชีย  

(๔) สนับสนุนทางเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการประมวลผลและสื่อสารขอมูล ตลอดจนการ 
บริการเผยแพรขอมูลขาวสารของสถาบัน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เก่ียวของ หรือท่ีไดรับ 
มอบหมายจากผูอํานวยการ 
 

หมวด ๓ 
การบริหารงานวิจัย 

สวนท่ี ๑ 
ขอความทั่วไป 

   
 
 
  ขอ ๑๔  ในหมวดนี้ 
  “คณะกรรมการบริหารงานวิจัย” หมายความวา ผูซ่ึงผูอํานวยแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่บริหาร
โครงการวิจัยสถาบัน 
  “โครงการวิจัยของสถาบัน” หมายความวา แผนงานคนควาเพื่อสรางองคความรูเก่ียวกับ
การคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวของตามหลักวิชาการโดย
สถาบันเปนผูบริหาร ไมวาจะกําหนดขึ้นโดยสถาบันเองหรือหนวยงานภายนอก 
  “นักวิจัย” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการดําเนินนงานวิจัยโดยเปนเจาหนาที่
ของสถาบัน 
  “นักวิจัยรวม” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานวิจัยที่สถาบันได
รับรองใหทําการวิจัยรวมกับนักวิจัยได 
  “หนวยงานภายนอก” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
 



 ๖
สวนท่ี ๒ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
   

 
  ขอ ๑๕  ใหผู อํานวยการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อรับผิดชอบเปนราย
โครงการวิจัยของสถาบัน โดยองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยตองมีอยางนอยไมตํ่ากวาสามคน
โดยใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด  
 

ขอ ๑๖  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมีหนาที่ ดังตอไปนี ้ 
  (๑) กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยของสถาบัน 
  (๒) ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายละเอียดโครงการวิจัยของสถาบันที่ไดรับ
อนุมัติ 
  (๓) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการยกเลิกหรือระงับการดําเนินงานตามโครงการวิจัยของ
สถาบัน 
  (๔) ตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัย 
  (๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

 
สวนที่ ๓ 

การบริหารงานวิจัย 
   

 
  ขอ ๑๗  การดําเนินงานวิจัยและการสนับสนุนการคนควาวิจัยของสถาบันมีแนวทาง 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูสําหรับใชในการดําเนินภารกิจของสถาบันในเรื่องการจัด
ฝกอบรมและการเผยแพรความรูเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแกสังคม 
  (๒) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานภายนอกตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
  (๓) การศึกษาวิจัยในประเด็นดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การ
พัฒนา และสาขาอื่นท่ีเก่ียวของท่ีอยูในความสนใจของสาธารณชน 
 
  ขอ ๑๘  รูปแบบการริเร่ิมและบริหารงานวิจัยของสถาบันมี ดังตอไปนี้ 
  (๑) การวิจัยที่ริเร่ิมและบริหารงานโดยสถาบัน ซ่ึงดําเนินงานวิจัยโดยนักวิจัย นักวิจัยรวม  
หรือบุคคลภายนอกที่สถาบันจางตามขอ ๒๑ (๓) 



 ๗
  (๒) การวิจัยที่ริเริ่มโดยหนวยงานภายนอกและสถาบันเปนผูดําเนินการ และ/หรือเปน
ผูบริหารงานวิจัย ซ่ึงดําเนินงานวิจัยโดยนักวิจัย นักวิจัยรวม หรือบุคคลภายนอกที่สถาบันจางตามขอ ๒๑ (๓) 
 
  ขอ ๑๙  คาใชจายในการดําเนินงานวิจัยและการสนับสนุนการคนควาวิจัย ไดแก 
  (๑) เงินงบประมาณของสถาบนั 
  (๒) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
 

ขอ ๒๐   ในการดําเนินงานวิ จัยและการสนับสนุนการคนควา วิ จัยโดยใชคาใชจ าย             
ตามขอ ๑๙ ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 

 
ขอ ๒๑  รูปแบบการดําเนินการวิจัยแบงออกเปนสามแนวทาง ไดแก 

  (๑) สถาบันเปนผูดําเนินงานโครงการวิจัยนั้นเอง 
  (๒) สถาบันรวมดําเนนิงานวิจัยกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก 
  (๓) สถาบันจางบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกดําเนินงานวิจัย ซ่ึงสถาบันเปน
ผูบริหารงานวิจัย 
  การกําหนดแนวทางตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนดโดยคํานึงถึงภารกิจและ
ผลงานของสถาบันเปนสําคัญ 
 
  ขอ ๒๒  การบริหารโครงการวิจัยของสถาบันที่ใชเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกนั้น ให
เปนไปตามแนวทางของหนวยงานภายนอกนั้น ๆ หรือเปนไปตามที่ตกลงกับสถาบัน หรือเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการกําหนด 
 
  ขอ ๒๓  ในกรณีที่ผูดําเนินงานวิจัยไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดเสร็จส้ิน หรือไมสามารถสง
มอบงานวิจัยภายในระยะเวลาท่ีตกลงไว ใหผูดําเนินงานวิจัยเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
หลักเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนด 
  
  ขอ ๒๔  ผูอํานวยการอาจยกเลิกหรือระงับการดําเนินงานตามโครงการวิจัยในกรณีที่
โครงการวิจัยนั้นไมสามารถดําเนินงานตามที่ไดรับอนุมัติได  
 
 
 
 
 
 



 ๘
หมวด ๔ 

การบริหารงานฝกอบรม 
   

 
  ขอ ๒๕  การดําเนินงานฝกอบรมใหหมายความรวมถึง การอบรม การสัมมนา การประชุม 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ ทั้งที่ริเริ่มโดยสถาบันหรือหนวยงานภายนอกและสถาบันเปนผูบริหารงาน
ฝกอบรมหรือบริหารงานรวมกับหนวยงานภายนอก 
 
  ขอ ๒๖  การดําเนินงานฝกอบรมและการสนับสนุนการฝกอบรมของสถาบันมีวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) การฝกอบรมเพื่อสรางองคความรูพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของไทยและตางประเทศ
ในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นท่ีเก่ียวของ  
  (๒) การฝกอบรมเพื่อสรางองคความรูหรือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานภายนอกตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
  (๓) การฝกอบรมในประเด็นดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การ
พัฒนา และสาขาอื่นท่ีเก่ียวของท่ีอยูในความสนใจของสาธารณะชน 
 
  ขอ ๒๗  คาใชจายในการดําเนินงานฝกอบรมและการสนับสนุนการฝกอบรม ไดแก 
  (๑) เงินงบประมาณของสถาบัน 
  (๒) เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
 
  ขอ ๒๘ ในการดําเนินงานฝกอบรมและการสนับสนุนการฝกอบรมโดยใชคาใชจาย         
ตามขอ ๒๗ ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 

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 หรือคําส่ังที่ออกตาม
ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
งานวิจัยและการบริหารงานฝกอบรมที่เปนอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหใชไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 
 
  ขอ ๓๔  บรรดาโครงการวิจัยหรือโครงการฝกอบรมใดที่สถาบันไดดําเนินการอยูในวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหยังคงดําเนินการไดตอไปจนกวาโครงการวิจัยหรือโครงการฝกอบรมนั้นจะแลวเสร็จ  
 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
                (ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร 

        (นางจรวยพร ธรณินทร) 
                                                           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                   ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
(นายภานุมาส เทพทอง) 
   เจาหนาที่บุคลากร 


