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นิยำม 
 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ - ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบจากโครงการท่ี                                              

ADB ให้การสนบัสนนุ 
คณะกรรมการบริหาร - หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้หมายถึงคณะกรรมการบริหารของ ADB 
ผู้กู้ ยืม - ในกรณีท่ีเป็นโครงการภาครัฐหมายถึงผู้ รับความช่วยเหลือจาก ADB 
ลกูค้า - เม่ือใช้กบัโครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐ หมายถึง ผู้กู้ ยืม ผู้ ได้รับ

ผลประโยชน์จากการค า้ประกนั  ผู้จดัการกองทนุ  ผู้ได้รับเงินลงทนุของ                 
ADB  หรือองค์กรในลกัษณะคล้ายคลงึกนันีท่ี้ ADB เข้าไปปล่อยกู้                           
ค า้ประกนัให้ หรือลงทนุ 

ความสมบรูณ์ - หากใช้อ้างอิงถึงเอกสารใดๆ ให้หมายถงึการจดัเตรียมจนถึงจดุท่ี และ                                     
รวมถึงอยูใ่นภาวะท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของแผนกใน ADB ท่ีรับผิดชอบ                                
การจดัท า 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ - รายงานซึง่ (i) เป็นรายงานฉบบัสมบรูณ์ท่ีจดัสง่ถึง ADB อยา่งเป็นทางการ                                          
(ii) ADB ได้พิจารณาแล้ววา่เป็นรายงานซึง่มีคณุภาพเพียงพอท่ีจะใช้ในการ                                       
จดัเตรียมโครงการหรือแผนงานท่ี ADB จะให้การสนบัสนนุ และ                                                    
(iii) ไมมี่การเปล่ียนแปลงใด ๆ 

โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการ
กบัภาครัฐ 

- โครงการใดก็ตามท่ีได้เงินทนุมาจากแหลง่เงินกู้  การค า้ประกนัการลงทนุในหุ้น                                          
หรือการจดัหาเงินทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ ท่ี (1) ไมไ่ด้มีประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลใด                                      
เป็นผู้ค า้ประกนั หรือ (2) มีการค า้ประกนัโดยประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลภาย                                       
ใต้เง่ือนไขท่ีไมไ่ด้เปิดโอกาสให้ ADB (ในกรณีท่ีมีการผิดช าระหนีโ้ดยผู้ค า้ประกนั)                          
สามารถท่ีจะเร่งรัด หยดุ หรือยกเลิกเงินกู้หรือการค า้ประกนัระหวา่ง ADB                                      
กบัประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการในภาครัฐ - โครงการใดก็ตามท่ีได้รับเงินทนุมาจากแหลง่เงินกู้    เงินให้เปลา่ หรือวิธีการ                                                    
จดัหาเงินทนุอ่ืนๆ ท่ี (1) มีการเสนอให้กบัประเทศสมาชิก หรือ (2) ประเทศ                                      
สมาชิกเป็นผู้ค า้ประกนั 



  

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

iii 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เอกสารนีแ้ปลจากต้นฉบบัภาษาองักฤษเพ่ือให้มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) 
ได้พยายามตรวจสอบมาตรฐานการแปลอยา่งดีท่ีสดุ อยา่งไรก็ดี ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของ ADB 
และต้นฉบบัภาษาองักฤษของเอกสารชิน้นีเ้ท่านัน้ท่ีถือว่าเป็นเอกสารแท้จริงและเป็นทางการฉบบัเดียว 
การอ้างอิงในทกุกรณีต้องอ้างอิงเป็นภาษาองักฤษตามต้นฉบบัภาษาองักฤษของเอกสารนี ้”

ทนัที - “ทนัทีท่ี” ได้รับอนมุตั ิแจ้ง เสร็จสมบรูณ์ รับรอง ปรึกษาหารือ ออกได้รับ                                  
หรือสง่เอกสาร หมายความว่าโดยพลนัตามแก่เหตสุมควร และไมเ่กิน 2                               
สปัดาห์ (14 วนัตามปฏิทิน) นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตั ิแจ้งเวียน เสร็จสมบรูณ์                               
รับรอง ปรึกษาหารือ ออกได้รับ หรือสง่เอกสาร 
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ค ำแนะน ำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมระเบียบปฏิบัตขิอง ADB 
 
ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ให้การร่วมมือกบัผู้กู้ ยืมและลกูค้าอยา่งใกล้ชิดในการจดัเตรียมและด าเนินกิจกรรมด้านการพฒันาตา่งๆ    ADB จะแจ้งให้ผู้
กู้ ยืมและลกูค้าได้รับทราบถึงแนวคิดเร่ืองการยึดถือการเปิดเผยข้อมลูเป็นแนวทางปฏิบตัิ (presumption in favor of disclosure of information)  
 
เอกสารดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเอกสารท่ีจะได้รับการเปิดเผยอยา่งสม ่าเสมอผา่นเว็บไซต์ของ ADB   ในบางกรณีท่ีระบไุว้  เอกสารเหล่านีจ้ะถกูน าไปเผยแพร่แก่ผู้ มี
สว่นได้เสียภายในชว่งเวลาและรูปแบบตามความเหมาะสมหลงัจากผา่นการปรึกษาหารือกบัผู้กู้ ยืมหรือลกูค้า    อยา่งไรก็ดี  เอกสารบางสว่นอาจถกูขีด
ฆา่หรือถอนออกจากรายการเอกสารท่ีต้องเปิดเผยตอ่สาธารณชน  โดยขึน้อยูก่บัข้อยกเว้นในนโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร (Access to Information 
Policy – AIP) ของ ADB 
 
รายการส าหรับเอกสารท่ีต้องเปิดเผยอยา่งสม ่าเสมอนีจ้ะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามความจ าเป็น 
 
ก. แผนยุทธศำสตร์หุ้นส่วนกำรพัฒนำระดับประเทศ 1 และแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระดับภูมิภำค   

 
แผนยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ (Country Partnership Strategy – CPS) วางกรอบส าหรับ ADB ในการการท างานร่วมกบัประเทศ
สมาชิกท่ีก าลงัพฒันาและเป็นฐานส าหรับการออกแบบแผนด าเนินงานในประเทศนัน้ๆ ด้วย   ส่วนยทุธศาสตร์ความร่วมมือระดบัภมูิภาค (Regional 
Cooperation Strategy – RCS) นัน้เป็นยทุธศาสตร์ส าหรับภมูิภาคหรืออนภุมูิภาคในทวีปเอเชียและแปซิฟิกท่ีก าหนดโดย ADB  

                                                
1 ADB. 2558. ปฏิรูปแผนยทุธศาสตร์หุน้ส่วนการพฒันาระดบัประเทศ.  กรุงมะนิลา https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/177632/reforming-

cps.pdf และ ADB. 2559. คมูือปฏิบตัิงาน (OM) หมวด A2/OP https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-a2-20160920.pdf.   

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/177632/reforming-cps.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/177632/reforming-cps.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-a2-20160920.pdf
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                       
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

1. CPS ฉบบัใหม่ แผน CSP ฉบบัชัว่คราว2 
และ RCS ท่ีมีก าหนดจะต้องเตรียมการ
ภายในปีถดัไป 

เผยแพร่รายการส าหรับแผนทัง้หมดท่ีต้องจดัท า
ใน 12 เดือนข้างหน้าทางเว็บไซต์ของ ADB ใน
ลกัษณะ rolling list (เล่ือนรายช่ือแผนท่ีต้อง
จดัท าใน 12 เดือนนบัจากนีข้ึน้มาแทนท่ีแผนท่ี
จดัท าเสร็จแล้ว)   

 

2. การประเมินและการวิเคราะห์ตา่ง ๆ ก่อนการ
จดัท า CPS และ RCS (ฉบบัสมบรูณ์) เชน่
การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ  การประเมิน
สถานการณ์ในภาคส่วนตา่งๆ  และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

เม่ือได้จดัท าเสร็จสิน้โดยสมบรูณ์แล้ว ให้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org  

 

3. ร่าง CPS หรือ CPS ฉบบัชัว่คราว (ถ้ามี) และ
ข้อมลูพืน้ฐานอ่ืน ๆ 

 

ในขณะท่ีหรือก่อนการปรึกษาหารือในประเทศ 
 เผยแพร่แก่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียในประเทศ 
 เอกสารฉบบัร่าง เม่ือได้รับความเห็นชอบ
จาก ADB และรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง อาจน าไป
เผยแพร่ทาง ADB.org ได้ หากวา่เว็บไซต์

การปรึกษาหารือกบัประเทศสมาชิกท่ีก าลงั
พฒันา (DMCs) ต้องท าตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นของ
การจดัเตรียม CPS   เพ่ือให้แนใ่จวา่ การ
ออกแบบ CPS นัน้จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของประเทศ และสร้าง

                                                
2   CSP ฉบบัชัว่คราวอาจจดัท าขึน้เพื่อกระตุ้นให้มีการปรึกษาหารือกบัสมาชิกใหม่ที่มีสถานะเป็นประเทศสมาชิกที่ก าลงัพฒันา หรือสมาชิกปัจจุบนัที่เพิ่งกลบัมารือ้ฟืน้
ความสมัพนัธ์กบั ADB อีกหลงัจากมีเหตใุห้หา่งหายไปนาน 



 
 
 
 

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

3 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                       
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

เป็นกลไกท่ีดีท่ีสดุส าหรับการเผยแพร่ร่าง
เอกสารให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียในประเทศ 

ความรู้สกึเป็นเจ้าเข้าเจ้าของให้แก่ประเทศ
สมาชิกให้ได้มากท่ีสดุ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปรึกษาหารือกบั
ผู้ มีสว่นได้เสีย3  และเพ่ือเปิดโอกาสให้พวกเขา
ได้มีสว่นร่วมในการจดัเตรียม CPS และ CPS 
ฉบบัชัว่คราวในประเทศของเขาเองได้อยา่ง
เตม็ท่ี ร่างเอกสารเหล่านีแ้ละข้อมลูพืน้ฐานท่ี
เป็นประโยชน์อ่ืน ๆ จะได้รับการเผยแพร่แก่ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียภายในประเทศเพ่ือขอรับฟัง
ความคดิเห็นในระหว่างจดัท า 

4. CPS หรือ CPS ฉบบัชัว่คราว และ RCS ฉบบั
สมบรูณ์ 

 

[การเปิดเผยข้อมลูให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไป
ได้] 
หากได้รับการเห็นพ้องจากประเทศสมาชิกท่ี
เก่ียวข้อง  ให้น าออกเผยแพร่ทาง ADB.org ใน
เวลาเดียวกนักบัท่ีเอกสารเหลา่นีถ้กูสง่ไปให้

การขอให้ประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้องให้
ความเห็นพ้องกบัการเปิดเผยข้อมลูให้เร็วท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะเป็นไปได้นัน้  ควรท าโดยเจ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูของ ADB ในแตล่ะประเทศตัง้แตเ่ร่ิม
กระบวนการใหม่ๆ   และบนัทึกการตดัสินใจของ

                                                
3 ผู้มีสว่นได้เสยีรวมถึงรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ก าลงัพฒันา หุ้นสว่นด้านการพฒันา  ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม รวมทัง้องค์กรเอกชนตามความเหมาะสม 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                       
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

 คณะกรรมการบริหารพิจารณารับรอง   
 
หรือ 
 
น าออกเผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ี
คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ 

ประเทศสมาชิกลงในบนัทกึความเข้าใจด้วย   

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องตามท่ีอ้างถึงใน CPS และ 
CPS ฉบบัชัว่คราว หรือ RCS ซึง่สามารถ
เช่ือมโยงผา่นระบบคอมพิวเตอร์ได้  
 การประเมินการพฒันาทางเศรษฐกิจ
อยา่งยัง่ยืนและมีสว่นร่วม 

 ตารางข้อมลูการประสานงานด้านการ
พฒันา 

 

เผยแพร่ทาง ADB.org พร้อมกบั CPS หรือ 
CPS ฉบบัชัว่คราว และ RCS  หากไมอ่ยูใ่น
ขา่ยยกเว้นตามนโยบาย 

 

6. เอกสาร CPS  ฉบบัสมบรูณ์ และ CPS ฉบบั
ชัว่คราวท่ีได้รับการแปลเป็นภาษาประจ าชาติ
ของประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 90 วนัตาม
ปฏิทินนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารได้ให้
ความเห็นชอบ 

ใช้กบัประเทศท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษกนัอยา่ง
แพร่หลาย 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                       
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

7. บทสรุปการพิจารณา CPS  หรือ CPS ฉบบั
ชัว่คราว และ RCS โดยประธานท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหาร  

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีได้สง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเพ่ือทราบ 

 

8. แผนด าเนินงานของประเทศ (Country 
Operations Business Plan – COBP) 4 และ
แผนด าเนินความร่วมมือในระดบัภมูิภาค 
(Regional Operations Business Plan – 
ROBP) รวมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวข้องซึง่สามารถ
เช่ือมโยงผา่นระบบคอมพิวเตอร์ได้  
 

เผยแพร่ทาง ADB.org COBP และ ROBP คือรายละเอียดโครงการท่ี 
ADB สนบัสนนุ ทัง้ท่ีเป็นการสนบัสนนุด้วย
เงินกู้และไมใ่ชเ่งินกู้    ส าหรับประเทศสมาชิกท่ี
ก าลงัพฒันา (DMC) และส าหรับภมูิภาคหรือ
อนภุมูิภาค 

 

                                                
4 COBP ฉบบัปรับปรุง จะถกูจดัท าขึน้เพื่อยดืระยะเวลาของแผน CPS ที่มีอยูอ่อกไป หากเป็นไปตามเหตผุลในเชิงอรรถท้ายหน้าที่ 3 ในหมวด A2/OP ของคูม่ือปฏิบตัิงาน 
(Operating Manual – OM) เก่ียวกบัการจดัท า CPS   ซึง่ออกเมื่อวนัท่ี    20 กนัยายน พ.ศ. 2559   COBP ฉบบัปรับปรุงจะได้รับการเผยแพร่ในทนัทีที่ถกูสง่ให้คณะกรรมการ
บริหารเพื่อรับทราบ 
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ข. โครงกำรและแผนงำน 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

1. เอกสำรเก่ียวกับข้อมูลโครงกำร (Project Data Sheet – PDS) 

เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกได้ทราบถึงโครงการหรือแผนงานตา่งๆท่ีอยูใ่นระหวา่งการประมวลผลและการด าเนินงานตามแผน   ADB จะต้อง
น า PDS พร้อมกบัขา่วสารของโครงการหรือแผนงานโดยยอ่ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB   เน่ืองจาก PDS จดัเป็นเอกสารท่ียงัไมเ่สร็จ
สมบรูณ์  อาจเป็นไปได้วา่ข้อมลูบางอยา่งจะไมป่รากฎอยู่ในเอกสารท่ีผลิตขึน้มาเป็นฉบบัแรกๆ แตจ่ะถกูเพิ่มเข้ามาเม่ือพร้อม  โดยในหน้า
เว็บไซตท่ี์จดัท าขึน้ส าหรับ PDS โดยเฉพาะนัน้ จะมีปุ่ มให้กดเรียกดเูอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้ตลอดอายขุยัของโครงการได้ 

PDS ส าหรับโครงการเงินกู้แก่ภาครัฐ 
(รวมถึงการจดัหาเงินทนุแบบ Multi-
Tranche Financing Facility หรือ MFF ซึง่
เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความยืดหยุ่น
กวา่เคร่ืองมือประเภทอ่ืนๆ) การชว่ยเหลือ
แบบให้เปลา่ และความช่วยเหลือทาง
วิชาการ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีเอกสารแนวคดิ
ของโครงการ (concept paper) ได้รับการ
อนมุตัิ 5   
 
 
 
 

 

                                                
5  ส าหรับโครงการท่ีไมม่ีเอกสารแนวคิดของโครงการ (concept paper) เช่น  ความชว่ยเหลอืเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวฏัจกัรเศรษฐกิจ (countercyclical support)  เอกสาร 

PDS เบือ้งต้นจะได้รับการเปิดเผยเมื่อมีการประชมุทบทวนความช่วยเหลอืในระดบัเจ้าหน้าที่หรือระดบัผู้บริหาร  หรือเมื่อมีการอนมุตัิความช่วยเหลอืแล้ว หากความช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวฏัจกัรเศรษฐกิจนัน้เป็นความช่วยเหลอืทางวิชาการที่มมีลูคา่ไมส่งูนกั 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
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ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

PDS เบือ้งต้นส าหรับวงเงินกู้ งวดแรกของ 
MFF และส าหรับแตล่ะงวดตอ่ไป 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org  เม่ือเสร็จสิน้ภารกิจการ
จดัเตรียมข้อมลูโครงการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเงินกู้  (loan fact-finding) 6 ขัน้
ดงักลา่ว  

PDS ส าหรับโครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบั
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
PDS เบือ้งต้นส าหรับโครงการท่ีไมไ่ด้
ด าเนินกบัภาครัฐท่ีถกูจดัให้อยูใ่นประเภท  
A เพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลงัจากท่ี ADB ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความเป็นไปได้ท่ีจะน า
โครงการขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร  แต่
ไมช้่ากวา่ 30 วนัตามปฏิทินก่อนวนัท่ีจะน า
โครงการเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org อยา่งน้อย 120 วนัตาม
ปฏิทินก่อนวนัท่ีจะน าเข้าเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
 

 

                                                
6  หากไมไ่ด้ปฏิบตัิภารกิจการจดัเตรียมข้อมลูโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาเงินกู้   PDS จะต้องเผยแพร่เมื่อ ADB ได้รับค าขอเบิกจ่ายเงินกู้ประจ างวดที่มกีารลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 



 
 

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

8 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
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PDS เบือ้งต้นส าหรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการตอ่โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบั
ภาครัฐ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 30 วนัตาม
ปฏิทนิหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 
 

PDS ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org เทา่ท่ีจ าเป็นเม่ือมีข้อมลู
ท่ีเป็นสาระส าคญัพร้อมส าหรับเผยแพร่  และ
อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 7 

เอกสาร PDS ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข ควรจะ
รวมค าอธิบายถึงการประมวลผลโครงการ   
ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ หรือ
สถานะของกิจกรรมด้วย 

หาก ADB ยตุกิารมีสว่นร่วมในโครงการหรือ
แผนงานตา่งๆ  PDS ต้องระบวุนัท่ียกเลิก
สญัญาและค าชีแ้จงเหตผุลในการยกเลิกด้วย   
ในกรณีนี ้ ADB จะต้องเก็บ PDS ส าหรับ
โครงการดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ขององค์กร เป็น
เวลา 12 เดือนหลงัจากสิน้สดุโครงการ 

                                                
7  เจ้าหน้าทีค่วรรายงานความคืบหน้าของโครงการหลงัจากที่ได้ปฏิบตัิภารกิจทบทวนประเมินผลการด าเนินงานในแตล่ะครัง้ 
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ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

เอกสาร PDS ท่ีแปลแล้ว 
 เงินกู้แกภ่าครัฐ เงินให้เปลา่ และ

ความชว่ยเหลือทางวิชาการส าหรับ
การเตรียมความพร้อมของโครงการ 

 
 
 

 ความชว่ยเหลือทางวิชาการส าหรับ
โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐ 

 
 
 

 เงินกู้  และเงินให้เปลา่ ส าหรับ
โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐ  

 

 
 เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 6 เดือน

หลงัจากท่ีเอกสารแนวคิด (concept 
paper) ของโครงการได้รับการอนมุตั ิ 
และภายใน 6 เดือนหลงัจากท่ีเงินกู้หรือ
เงินให้เปลา่นัน้ได้รับการอนมุตัิ   

 
 เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 6 เดือน

หลงัจากท่ีความชว่ยเหลือทางวิชาการ
ส าหรับการเตรียมความพร้อมของ
โครงการนัน้ได้รับการอนมุตัิ   

 
 เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 6 เดือน

หลงัจากท่ี PDS ฉบบัเบือ้งต้นได้รับการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB แล้ว 

 
 

 
การแปล PDS จะสงวนไว้ส าหรับประเทศท่ี
ไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษกนัอยา่งแพร่หลายเทา่นัน้   
ส าหรับประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษกนัอย่าง
แพร่หลายอยูแ่ล้ว   PDS จะได้รับการแปลก็
ตอ่เม่ือมีการร้องขอ 
 
 



 
 

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

10 
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ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

2. ข้อมูลแก่ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย 

ADB จะท างานอย่างใกล้ชิดกบัผู้กู้ ยืมหรือ
ลกูค้าเพ่ือให้แนใ่จว่าข้อมลูเก่ียวกบั
โครงการทัง้ในและนอกภาครัฐนัน้ จะได้รับ
การเผยแพร่แก่สาธารณชน มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัโครงการ รวมทัง้มีการให้
ข้อมลูตอ่สาธารณะหากขอบเขตของ
โครงการจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญั 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียจากภาคส่วนตา่งๆ  จะได้รับข้อมลูใน
ลกัษณะ  รูปแบบ และภาษาท่ีพวกเขาสามารถ
เข้าใจได้  รวมทัง้ผา่นชอ่งทางท่ีสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 8 

 

ADB จะให้การสนบัสนนุรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกท่ีก าลงัพฒันาและลกูค้าใน
ภาคเอกชนในการร่างแผนการส่ือสาร
โครงการหรือแผนงาน  เพ่ือให้แผนการ
ส่ือสารนัน้รวมองค์ประกอบของการ

แผนการส่ือสารส าหรับโครงการหรือแผนงานจะ
เป็นสว่นส าคญัของการปรึกษาหารือกบัและ
การมีสว่นร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ   
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากภาคสว่นตา่งๆ  
แผนการส่ือสารนีค้วรมีอยูใ่นเอกสาร

แผนการส่ือสารจะชว่ยให้ผู้กู้ ยืมและลกูค้าเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปมี
สว่นร่วมในการออกแบบกิจกรรมท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจาก ADB และสง่เสริมบทบาทของ
องค์กรระดบัรากหญ้าและภาคประชาสงัคมใน

                                                
8 อาจท าเป็นแผน่พบัหรือสมดุบนัทกึเลม่เลก็ ๆ ส าหรับแจกจา่ย โดยใช้ภาษาที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าใจได้งา่ย  ส าหรับผู้ที่ไมรู้่หนงัสอืการสือ่สารในรูปแบบอื่นๆ 
จะถกูน ามาใช้ตามความเหมาะสม 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

เปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้ข้าไว้ด้วย: 

(i) ประเภทของข้อมลูท่ีจะเปิดเผย            
(ii) กลไกส าหรับการแจ้งให้สาธารณชน
ทราบลว่งหน้า รวมทัง้ภาษาและก าหนด
ระยะเวลาในการแจ้ง และ (iii) ความ
รับผิดชอบในการด าเนินการและตดิตาม
ประเมินผลการเปิดเผยข้อมลูและการ
เผยแพร่ข้อมลูผา่นช่องทางตา่งๆ 

หลากหลายประเภท เชน่ แผนการส าหรับการ
ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม  หรือคูมื่อการ
บริหารโครงการ 

กระบวนการพฒันาให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะ
เป็นได้   ด้วยการลงรายละเอียดวิธีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ  และมาตรการตา่งๆ ท่ีจะชว่ย
สง่เสริมการเข้าถึงข้อมลูให้กว้างขวางยิ่งขึน้  

3. เอกสำรเก่ียวกับนโยบำยเชิงป้องกันก่อนกำรอนุมัตโิครงกำรเงินกู้ 9  

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้เร่ืองนโยบายเชิงป้องกนัก่อนการอนมุตัโิครงการเงินกู้  (Safeguard Policy Statement)    ADB จะท าการ
เผยแพร่เอกสารซึง่จดัท าโดยผู้กู้ ยืมและ/หรือลกูค้าดงัตอ่ไปนีท้างเว็บไซต์ ADB.org 

ก. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ตามกรอบระยะเวลา
ดงัตอ่ไปนี:้ 

 
 

                                                
9  ดรูายช่ือเอกสารเก่ียวกบันโยบายเชิงป้องกนัก่อนการอนมุตัิโครงการเงินกู้  (พ.ศ. 2552) ทัง้หมดทีต้่องเผยแพร่ตอ่สาธารณชนได้ในรายการเอกสารท่ีได้รับการเผยแพร่ฉบบั
สมบรูณ์   
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

(i) ร่างรายงานการประเมินผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment – EIA) ส าหรับโครงการท่ี
จดัอยูใ่นหมวดสิ่งแวดล้อมประเภท A 
 

(ii) ร่างรายงานผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
(EIA) ส าหรับโครงการย่อยในหมวด
สิ่งแวดล้อมประเภท A ท่ีเป็นสว่นหนึง่
ของเงินกู้ ในระดบัภาคส่วน  หรือ
โครงการท่ี ADB เป็นตวักลางจดัหา
เงินทนุ 

 
(iii) ร่างรายงานผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

(EIA) ส าหรับโครงการท่ีจดัอยูใ่น
หมวดสิ่งแวดล้อมประเภท A ภายใต้ 
MFF 

 
(iv) ร่างรายงานผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

อยา่งน้อย120 วนัก่อนการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร 
 
 
 
อยา่งน้อย 120 วนัก่อนการอนมุตัโิครงการยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
อยา่งน้อย 120 วนัก่อนการอนมุตัิค าขอ
เบกิจา่ยเงินกู้ตามงวด 
 
 
 
อยา่งน้อย 120 วนัก่อนการพิจารณาของคณะ
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

(EIA) เชิงยทุธศาสตร์ส าหรับแผนงาน
ท่ีจดัอยูใ่นหมวดสิ่งแวดล้อมประเภท 
A ภายใต้ MFF 

 
(v) ร่างรายงานประเมินสถานการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมและกรอบส าหรับการ
ประเมิน  แล้วแตค่วามเหมาะสม  

 
(vi) ร่างรายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

เบือ้งต้น (Initial Environment 
Examination – IEE) 

 
(vii)  รายงานผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

(EIA) หรือรายงานการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) ฉบบัสมบรูณ์ 

กรรมการบริหาร 
 
 
 
ก่อนการประเมิน10  
 
 
 
เม่ือมีการร้องขอและเม่ือคณะกรรมการบริหาร
ให้การอนมุตัิโครงการ 
 
 
เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB 
 
 

                                                
10 หากไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบตัิภารกิจด้านการประเมินเพิ่มเติม  การเผยแพร่เอกสารดงักลา่วจะต้องท าก่อนการประชมุทบทวนในระดบัผู้ บริหาร  หรือก่อนการประชมุ
ทบทวนครัง้แรกของเจ้าหน้าที่     หรือก่อนการประชมุครัง้สดุท้ายของคณะกรรมการการลงทนุ  ในกรณีที่เป็นโครงการนอกภาครัฐ    
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

(viii) รายงานผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
(EIA) หรือรายงานการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) ฉบบัใหม่
หรือฉบบัแก้ไข  และแผนงานบรรเทา
ความเสียหาย ถ้ามี (ท่ีจดัท าใน
ระหวา่งการด าเนินโครงการตามแผน) 

 
(ix) รายงานการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม 

เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB 

ข. กำรอพยพโยกย้ำยประชำชน 
 
 
(i) แผนการโยกย้ายประชาชน และ/ หรือ
กรอบการด าเนินงานอพยพโยกย้าย
ประชาชน 

 
(ii) ร่างแผนการโยกย้ายประชาชนส าหรับ
การอพยพโยกย้ายในหมวด A  ของ
โครงการยอ่ยท่ีอยูใ่ต้โครงการระดบั

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org ตาม
ก าหนดเวลาตอ่ไปนี:้ 
 
ก่อนการประเมิน (ดเูชิงอรรถท้ายหน้า 10 
ประกอบ) 
 
 
ก่อนการอนมุตัโิครงการยอ่ย 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

ภาคสว่นหรือโครงการท่ี ADB เป็น
ตวักลางจดัหาเงินทนุ 

 
(iii) ร่างแผนการโยกย้ายประชาชนส าหรับ

กิจกรรมท่ีสนบัสนนุด้วยเงินทนุแบบ 
MFF ในแตล่ะงวด 

 
(iv) แผนการอพยพโยกย้ายประชาชนฉบบั

สมบรูณ์ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
กู้ ยืมและ/หรือลกูค้า 

 
(v) แผนการอพยพโยกย้ายประชาชนฉบบั

ใหม ่หรือท่ีปรับปรุงแก้ไข  รวมทัง้
แผนปฏิบตักิารเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ ถ้ามี (ท่ีจดัท าขึน้ในระหวา่งการ
ด าเนินโครงการ) 

 

 
 
 
ก่อนการพิจารณาค าขอเบกิจา่ยเงินกู้ประจ า
งวดโดยฝ่ายบริหาร 
 
 
เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB 
 
 
 
เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB   
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

(vi)  รายงานการตรวจสอบสถานการณ์ท่ี
เก่ียวกบัการอพยพโยกย้ายประชาชน 

เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB   
 

ค. ชนเผ่ำพืน้เมือง 
 
 
(i) ร่างแผนเก่ียวกบัชนเผา่พืน้เมือง 

(Indigenous Peoples Planning – 
IPP) และ/หรือกรอบการวางแผน
เก่ียวกบัชนเผา่พืน้เมือง 

 
(ii) ร่าง IPP ส าหรับเงินกู้แบบ MFF แตล่ะ

งวด 
 

(iii) ร่างแผน IPP ส าหรับการปฏิบตัิตอ่ชน
เผา่พืน้เมืองในหมวด A  ของโครงการ
ยอ่ยท่ีอยูใ่ต้โครงการระดบัภาคสว่น
หรือโครงการท่ี ADB เป็นตวักลาง
จดัหาเงินทนุ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org ตาม
ก าหนดเวลาตอ่ไปนี:้ 
 
ก่อนการประเมิน  
(ดเูชิงอรรถท้ายหน้า 10 ประกอบ) 
 
 
 
ก่อนการพิจารณาค าขอเบกิจา่ยเงินกู้ประจ า
งวดโดยฝ่ายบริหาร 
 
ก่อนการอนมุตัโิครงการยอ่ย 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

(iv) แผน IPP ฉบบัสมบรูณ์ 
 

(v) แผนการเก่ียวกบัชนเผา่พืน้เมืองฉบบั
ใหม ่หรือท่ีปรับปรุงแก้ไข  รวมทัง้
แผนปฏิบตักิารเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดขึน้ ถ้ามี    (ท่ีจดัท าขึน้ใน
ระหวา่งการด าเนินโครงการ) 

 
(vi) รายงานการตรวจสอบการปฏิบตัิ

เก่ียวกบัชนเผา่พืน้เมือง 

เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB   
 
เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB   
 
 
 
 
 
เม่ือเอกสารสง่มาถึง ADB   

ง. ระบบเชิงป้องกันด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ  

 
(i) ร่างรายงาน Equivalance and 

Acceptability Assessment ใน
ระดบัชาต ิระดบัท้องถ่ิน ระดบัภาค
สว่น หรือระดบัหนว่ยงานส าหรับการ
รับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

ระยะเวลาส าหรับการน าออกเผยแพร่ทาง  
ADB.org:  
 
เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                           
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

(ii) รายงาน Equivalance and 
Acceptability Assessment ฉบบั
สมบรูณ์ 

 
 
 

(iii) รายงานการประเมินท่ีได้รับการแก้ไข
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ
ระบบเชิงป้องกนัด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมระดบัประเทศ (ถ้ามี)  

เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การเผยแพร่ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัรายงานการ
ประเมินความสามารถของภาครัฐในการปฏิบตัิ
ตามนโยบายเชิงป้องกนัดงักลา่วของ ADB  
จะเป็นไปตามกระบวนการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัระบบเชิงป้องกนัด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมตามปกติ 

รายงานการตรวจสอบการปฏิบตัติาม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือด้าน
สงัคม (รวมถึงแผนปฏิบตักิารแก้ไข
ข้อผิดพลาดหากมีการจดัท าโดยผู้กู้ ยืมหรือ
ลกูค้า)  

เปิดเผยตามข้อก าหนดข้างต้นส าหรับการ
เผยแพร่ EIA  และ IEE  รวมทัง้แผนอพยพ
โยกย้ายประชาชนไปยงัถ่ินฐานใหม ่และ/หรือ 
แผน IPP 

 

รายงานการตรวจสอบสถานะของ
มาตรการเชิงป้องกนัด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  

เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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รายงาน Program Safeguard System 
Assessment (PSSA)  

เผยแพร่ร่างรายงาน PSSA ก่อนการประชมุ
ผู้บริหาร (MRM) 
 
รายงานการประเมินฉบบัสมบรูณ์จะได้รับการ
เผยแพร่ทาง ADB.org ในทนัทีท่ีจดัท าเสร็จและ
ในเวลาเดียวกนักบัท่ีมีการเผยแพร่รายงาน 
RRP  

การเผยแพร่นีน้ าไปใช้กบัแผนเงินกู้ ท่ีเน้นผลเชิง
นโยบายเชน่กนั (Results-Based Lending) 
 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความยากจน
และทางสงัคมเบือ้งต้น  
(Initial Poverty and Social Analysis) 
 โครงการในภาครัฐ 
 
 
 
 โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐ 

 
 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีเอกสารน าเสนอ
แนวคิดของโครงการ (concept paper) หรือ
แผนงานได้รับการอนมุตัิ 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ก่อนการให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการลงทนุ   
 

 
 
 
เจ้าหน้าท่ีต้องแยกการวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านความยากจนและทางสงัคมเบือ้งต้นออก
จากเอกสารน าเสนอแนวคิดของโครงการ 
(concept paper) ท่ีผา่นการอนมุตัแิล้ว  และ
น าไปเผยแพร่ตอ่สาธารณะตา่งหากจาก
เอกสารน าเสนอแนวคดิ 
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5. ข้อตกลงเก่ียวกบักรอบความชว่ยเหลือทาง
วิชาการ (TA Framework Agreement)   
ถ้ามี 

เผยแพร่ทาง ADB.org หลงัจากท่ีได้รับ
ค ายืนยนัจากรัฐบาลแล้ววา่จะไมค่ดัค้านการน า
เอกสารไปเผยแพร่    

 

6. บนัทกึข้อตกลงเก่ียวกบัความชว่ยเหลือทาง
วิชาการ (TA letter of agreement)  

เผยแพร่ทาง ADB.org 

ADB จะให้เวลาแก่ประเทศสมาชิกท่ีก าลงั
พฒันาอยา่งน้อย 20 วนัตามปฏิทินนบัจาก
วนัท่ีมีหนงัสือเตือน เพ่ือแจ้งให้ ADB ทราบวา่มี
ข้อมลูหรือตวัเลขใดบ้างท่ีปรากฎในข้อตกลง
เก่ียวกบักรอบความชว่ยเหลือทางวิชาการจะ
อยูใ่นข่ายยกเว้นไมต้่องเปิดเผยหรือเป็นข้อมลูท่ี
สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเปิดเผยได้ หากเป็นข้อมลู
ท่ีอยูใ่นข่ายยกเว้น ข้อมลูนัน้จะถกูลบออกจาก
เอกสารก่อนการน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซตข์อง 
ADB 

 

7. รายละเอียดเก่ียวกบัความช่วยเหลือทาง
วิชาการ (TA Report)  
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 โครงการในภาครัฐ 11 
 
 

 โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐ 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องให้การอนมุตัิ                                 

เผยแพร่รายงานความชว่ยเหลือทางวิชาการ
ฉบบัท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่นออกแล้ว 
ทาง ADB.org ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน นบั
จากวนัท่ีความชว่ยเหลือทางวิชาการนัน้ได้รับ
การอนมุตัิ 

8. รายงานความชว่ยเหลือทางวิชาการขนาด
เล็กแบบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 

 

9. รายงานของท่ีปรึกษาฉบบัสมบรูณ์ (Final 
Consultants’ Report) ซึง่จดัท าขึน้ภายใต้
โครงการความชว่ยเหลือทางวิชาการ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีท าเสร็จแล้ว ใช้กบัความชว่ยเหลือทางวิชาการท่ีสนบัสนนุ
ผา่นเงินให้เปลา่เท่านัน้ 

                                                
11   ส าหรับความชว่ยเหลอืทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการซึง่มีมลูคา่ไมเ่กิน 1.5 ล้านเหรียญฯ    การเผยแพร่รายงานความช่วยเหลอืทางวชิาการที่ตอ่ท้ายเอกสาร

แนวคิดของโครงการ (concept paper) จะต้องท าผา่นเว็บไซต์ของ ADB ทนัทีทีเ่อกสารแนวคิดของโครงการได้รับการอนมุตัิ  
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10. รายงานและข้อเสนอแนะจากประธาน 
(Report and Recommendation of the 
President - RRP) รวมทัง้เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่สามารถเช่ือมโยงผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ 12 
 
 โครงการในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ดงัตอ่ไปนี:้ 
 
 
 
 
 
 [การเปิดเผยข้อมลูลว่งหน้า] ในเวลา

เดียวกนักบัท่ีได้สง่ RRP ให้คณะกรรมการ
บริหาร และเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้อง  
 

 หากประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้องไมย่ินยอม
ให้เปิดเผยข้อมลูลว่งหน้า  ADB จะน า RRP 
ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทนัทีท่ี RRP ได้รับ
การอนมุตัิ 

 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีควรท าการหารือเร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลูลว่งหน้ากบัผู้กู้ ยืมในระหวา่งการเจรจา
ปลอ่ยกู้   และบนัทกึการตดัสินใจของผู้ ยืมใน
รายงานการประชมุการเจรจาเงินกู้  
 
 
 
 
 

                                                
12 เผยแพร่ทาง ADB.org พร้อมกบั RRP ตามกฎระเบียบและขึน้อยูก่บัข้อยกเว้น  เว้นเสยีแตว่า่นโยบายเก่ียวกบัเอกสารบางประเภท  เช่น  ข้อตกลงทางกฎหมาย  จะระบไุว้เป็น
อยา่งอื่น ส าหรับเอกสารซึง่เช่ือมโยงผา่นระบบคอมพวิเตอร์ทีไ่ด้รับการเปลีย่นแปลงแก้ไข เช่น PAM หรือ FAM ให้น าออกเผยแพร่ทนัทีที่จดัท าเสร็จ      
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 โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐ 
 
 

 เอกสารฉบบัท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่น
ออกจะถกูน าไปเผยแพร่ทาง ADB.org  
ภายใน 30 วนัตามปฏิทินหลงัจากวนัท่ีคณะ
กรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

ในเอกสารท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่นออก
แล้ว จะไมมี่ข้อมลูทางธุรกิจท่ีเป็นความลบัและ
การประเมินความเส่ียงของโครงการหรือ
ธุรกรรมโดย ADB  
 

11 รายงานความชว่ยเหลือแบบให้เปลา่ 
(Grant Assistance Report – GAR) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัท่ีท่ีรายงานได้รับการ
อนมุตัแิล้ว  

ใช้ได้กบัโครงการท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจาก
กองทนุเพ่ือการลดความยากจนของประเทศ
ญ่ีปุ่ น (Japan Fund for Poverty Reduction) 
 

12 รายงานการขอเบกิจา่ยเงินกู้ตามงวด 
(Periodic Financing Request – PFR)  

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีรายงานได้รับการ
อนมุตัแิล้ว 

ใช้ได้กบัเงินกู้ ในแตล่ะงวดท่ีปลอ่ยกู้ผา่น MFF  
 

13 รายงานการปล่อยเงินกู้ตามงวด เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีรายงานผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 

ใช้กบัเงินกู้งวดตอ่ ๆ ไปภายใต้ MFF ซึง่จดัอยู่
ในหมวดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม A 

14 การออกแบบโครงการลว่งหน้า          
(Project Design Advance) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องให้การอนมุตัิ 

ใช้กบัการให้ความชว่ยเหลือในการออกแบบ
โครงการลว่งหน้า (Project Design Facility) 
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15 รายงานแนวทางการด าเนินธุรกรรมขนาด
เล็กนอกภาครัฐแบบเร่งดว่น (FAST)  

เอกสารฉบบัท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่น
ออกจะถกูน าไปเผยแพร่ทาง ADB.org  ภายใน 
30 วนัตามปฏิทินหลงัจากวนัท่ีได้ผา่นการ
อนมุตัแิล้ว 

ธุรกรรมนอกภาครัฐ ซึง่อยูใ่นขา่ยท่ีจะใช้แนว
ทางการด าเนินธุรกรรม FAST ได้ 
(https://www.adb.org/documents/faster-
approach-to-small-nonsovereign-
transactions)  

16 รายงานตอ่ประธานบริหาร เผยแพร่ทาง ADB.org  ภายใน 30 วนัตาม
ปฏิทินหลงัจากวนัท่ีผา่นการอนมุตัแิล้ว 

ใช้กบัธุรกรรมท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐ 

17 ข้อตกลงทางกฎหมาย 
 ข้อตกลงทางกฎหมายส าหรับโครงการ

ในภาครัฐ 
 
 
 
 ข้อตกลงทางกฎหมายท่ีได้รับการแก้ไข   
 
 
 
 

 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีมีการลงนาม  
หลงัจากลบข้อมลูใด ๆ ท่ีปรากฎอยูใ่นช่วงเวลา
ของการเจรจา  ซึง่อยู่ในขา่ยยกเว้นตาม
นโยบาย AIP 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 2 สปัดาห์
หลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบัแก้ไขแล้วมีผลบงัคบั
ใช้  และหลงัจากลบข้อมลูซึง่ในขณะท่ีก าลงั
แก้ไขสญัญาอยูน่ัน้ถือเป็นข้อมลูท่ีได้รับการ
ยกเว้นตามนโยบาย AIP  

ADB  จะไมเ่ปิดเผยข้อตกลงทางกฎหมาย
ส าหรับโครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐซึง่ 
ADB เป็นคูส่ญัญา หรือสญัญาแก้ไขข้อตกลง
ดงักลา่ว   ซึง่รวมถึงข้อตกลงส าหรับการปล่อย
กู้ ในเชิงพาณิชย์ร่วมกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ   
 
ADB สามารถเปิดเผยร่างข้อตกลงทาง
กฎหมายได้หากผู้กู้ ยืมให้การยินยอม 
 
 

https://www.adb.org/documents/faster-approach-to-small-nonsovereign-transactions
https://www.adb.org/documents/faster-approach-to-small-nonsovereign-transactions
https://www.adb.org/documents/faster-approach-to-small-nonsovereign-transactions
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 ข้อตกลงทางกฎหมายส าหรับโครงการ

ในภาครัฐท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2538 ถึงวนัท่ี 1 
กนัยายน พ.ศ. 2548 และสญัญาแก้ไข
ปรับปรุงข้อตกลงเหลา่นัน้ 
 

 ข้อตกลงทางกฎหมาย และสญัญา
แก้ไขข้อตกลงทางกฎหมาย ส าหรับ
โครงการในภาครัฐท่ี ADB ร่วมลงนาม
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538  

 
เผยแพร่ตอ่เม่ือมีการร้องขอ  หลงัจากลบข้อมลู
ใด ๆ ก็ตามท่ีรัฐบาลคูส่ญัญาได้ระบไุว้ก่อน
หน้านีใ้นระหวา่งการเจรจาเพ่ือบรรลขุ้อตกลง
และเพ่ือแก้ไขสญัญาวา่เป็นข้อมลูลบั  
 
 
เผยแพร่ตอ่เม่ือมีการร้องขอ   โดย ADB จะต้อง
ขอความยินยอมจากรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องก่อนจะ
สามารถท าการเผยแพร่เอกสารดงักลา่วตามค า
ร้องขอได้ 13    

                                                
13  หากรัฐบาลที่เก่ียวข้องมิได้แจ้งให้ ADB ทราบวา่ตนขอคดัค้านการเผยแพร่เอกสารดงักลา่วภายใน 30 วนัตามปฏิทิน หลงัจากวนัท่ี ADB ได้สง่หนงัสอืขอความยินยอม  ADB 

จะสง่มอบข้อตกลงดงักลา่วให้แกผู่้ใดก็ตามทีร้่องขอภายใน 60 วนัตามปฏิทินนบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอ 
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18 งบการเงินของโครงการท่ีผา่นการ
ตรวจสอบแล้ว (Audited Project 
Financial Statement – APFS) 14 

 

 

เผยแพร่ทาง ADB.org ไมเ่กิน 30 วนันบัจาก
วนัท่ี ADB ได้รับเอกสาร   

หรือ 

ทนัทีท่ี ADB ให้การรับรองงบการเงิน APFS15 
 
 

ใช้กบัโครงการในภาครัฐท่ีเข้าขา่ยดงัตอ่ไปนี ้: 
 ท่ีมีการออกหนงัสือเชิญเจรจา ณ หรือ

หลังวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555  
 ท่ีปฏิบตัภิารกิจการจดัเตรียมข้อมลูเพื่อ

ประกอบการพิจารณาโครงการเสร็จสิน้
ก่อน  วนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2558 และ 

 ท่ีสง่รายงานการจดัหาเงินทนุส าหรับ
โครงการ (PFR) ของงวดท่ีสองและงวด      
ตอ่ๆ ไปภายใต้ MFF ให้ผู้บริหาร / 
คณะกรรมการบริหารอนมุตัิก่อนวนัท่ี 1 
ตลุาคม พ.ศ. 2558 
 

 

                                                
14   ในบางกรณี ขัน้ตอนการเปิดเผยงบการเงินประจ าปีของโครงการท่ีผา่นการตรวจสอบแล้วจะผา่นการหารือและตกลงกบัผู้กู้ยืมแตล่ะราย  และเป็นสว่นหนึง่ของสญัญากู้ยมื

เงินส าหรับแตล่ะโครงการ 
15  ตามหมวด J7 (วา่ด้วยการจดัท าและตรวจสอบงบการเงินของโครงการ) ของคูม่ือปฏิบตัิการที่แก้ไขแล้ว  ลงวนัท่ี 5 สงิหาคม พ.ศ. 2558 และตามค าแนะน าส าหรับการ

บริหาร  จดัการโครงการ 5.07 ลงวนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2558 
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ใช้กบั:  
 โครงการเงินกู้ส าหรับภาครัฐโครงการใหม่

ทัง้หมดท่ีได้เสร็จสิน้ภารกิจค้นหา
ข้อเท็จจริง ณ หรือหลังวนัท่ี 15 ตลุาคม 
พ.ศ. 2558  และ 

 ใช้กบั PFR ของเงินกู้งวดท่ีสองและงวด  
ตอ่ๆ ไปของ MFF ท่ีได้น าขึน้เสนอตอ่
ผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารเพ่ืออนมุตั ิ
ณ หรือหลังวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2558 
(ในกรณีท่ีไมมี่ภารกิจการจดัเตรียมข้อมลู
เพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการ) 

 

ส าหรับการจดัสรรเงินทนุเพิ่มเตมิ  หากแหลง่
เงินทนุท่ีจดัสรรเป็นแหลง่เงินทนุเดมิ  สญัญา
เงินกู้จะได้รับการแก้ไขและงบการเงินจะถกู
น าไปผนวกอยู่ด้วย   ในกรณีดงักลา่ว วนัท่ีท่ี
ระบอุยูใ่นข้อตกลงจดัหาแหลง่เงินทนุเดมิและ
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วนัท่ีจดหมายเชิญเจรจาถกูส่งออกไปจะเป็น
ตวัก าหนด  ส าหรับการจดัหาเงินทนุเพิ่มเตมิ  
ใดๆ ท่ีมีการก าหนดหมายเลขเงินกู้ ใหม่  จะมี
สญัญาเงินกู้ ใหมแ่ละถ้อยแถลงตา่งหาก 

19 การเปล่ียนแปลงขอบเขตของโครงการท่ีมี
นยัส าคญั 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วได้รับการอนมุตั ิ 

ส าหรับโครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐ  
เอกสารท่ีเผยแพร่จะเป็นเอกสารท่ีถกูขีดฆา่
บางสว่น  และไมมี่ข้อมลูทางธุรกิจท่ีเป็น
ความลบั 

20 รายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัการปลอ่ย
เงินกู้ ในแตล่ะงวดส าหรับโครงการเงินกู้ และ
การให้ความชว่ยเหลือแบบให้เปลา่เชิง
นโยบาย 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ทนัทีท่ีรายงานความ
คืบหน้าในแตล่ะงวดได้รับการอนมุตัิ 

รายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัการปลอ่ยเงินกู้
ในแตล่ะงวดพิจารณาและประเมินการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของโครงการเงินกู้ เชิงนโยบายและ
การให้ความชว่ยเหลือแบบให้เปลา่ท่ีให้แก่
ประเทศสมาชิกท่ีก าลงัพฒันา      

21 คูมื่อส าหรับการบริหารจดัการโครงการ
เงินกู้ ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข / คูมื่อ
ส าหรับการบริหารจดัการโครงการ / คูมื่อ
ส าหรับการด าเนินโครงการความชว่ยเหลือ
แบบให้เปลา่  

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีจดัท าเสร็จ เผยแพร่ร่างเบือ้งต้นทาง ADB.org พร้อมกบั
เอกสารอนมุตัิ เชน่ RRP หรือ GAR   
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22 รายงานการจบโครงการตา่ง ๆ (โครงการ  
แผนงาน  ความชว่ยเหลือแบบให้เปลา่  
MFF และการปล่อยกู้   MFF ในแตล่ะงวด) 
 
รายงานประจ าปี Extended Annual 
Review Reports (XARR) ส าหรับโครงการ
ท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐ   

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 
 
 
เผยแพร่แบบฟอร์มท่ีได้รับการขีดฆา่บางสว่น 
ทาง ADB.org ภายใน 30 วนัตามปฏิทินนบั
จากท่ีได้สง่ให้คณะกรรมการบริหาร  โดยไม่
รวมข้อมลูทางธุรกิจท่ีส าคญัและเป็นข้อมลูลบั 

 

23 รายงานสถานะของการปิดโครงการ 
(Project Completion Report) รายไตร
มาส และรายงานการปิดโครงการความ
ชว่ยเหลือทางวิชาการ (TA Completion 
Report)  

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 

 

 

24 รายงานประจ าเดือนและรายงานประจ าปี
เก่ียวกบัโครงการเงินกู้แบบ MFF ท่ีผ่าน
การอนมุตัแิล้ว   

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 
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1 รำยงำนกำรประเมินผลที่จัดท ำขึน้โดยหน่วยงำนประเมินผลอิสระของ ADB (Independent Evaluations Department – IED) 

(i) รายงานการประเมินผลโดยอิสระทัง้หมด 
เชน่ 

 การประเมินโครงการความช่วยเหลือ
ส าหรับภาคสว่น   

 การศกึษาเก่ียวกบัการประเมินองค์กรและ
การประเมินเฉพาะทาง 

 การศกึษาการประเมินผลกระทบ   
 การประเมินผลการด าเนินโครงการและ
แผนงาน 

 การประเมินผลการด าเนินการความ
ชว่ยเหลือทางวิชาการ 

 การตรวจสอบความสมบรูณ์ของรายงาน
ปิดโครงการ 

 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ทนัทีท่ีสง่ให้ผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหาร 

 

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินโครงการท่ี
ไมไ่ด้ท ากบัภาครัฐ  เอกสารท่ีมีการขีดฆา่
บางสว่นจะถกูน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 
ADB โดยไมมี่ข้อมลูท่ีมีความออ่นไหวในเชิง
พาณิชย์และเป็นความลบัทางธุรกิจ   

ส าหรับรายงานประเมินผลอิสระท่ีไมไ่ด้น าขึน้
เสนอตอ่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร  
เชน่รายงานการตรวจสอบ XARR  รายงานการ
ตรวจสอบ PCR  ฯลฯ  จะท าการเผยแพร่
เปิดเผยเม่ือจดัท าเอกสารเสร็จสมบรูณ์แล้ว  

https://www.adb.org/site/evaluation/evalua
tion-documents-type  

https://www.adb.org/site/evaluation/evaluation-documents-type
https://www.adb.org/site/evaluation/evaluation-documents-type
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(ii)  รายงานประเมินผลโครงการความ
ชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิก (Country 
Assistance Program Evaluation – 
CAPE) หรือรายงานการตรวจสอบการ
ทบทวน CPS ขัน้สดุท้าย  

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iii) รายงานประจ าปีเก่ียวกบัการประเมินผล
อิสระ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีผา่นการพิจารณา
ของคณะกรรมการเพ่ือประสิทธิผลด้านการ
พฒันา (Development Effectiveness 
Committee – DEC) ท่ีคณะกรรมการบริหารได้
แตง่ตัง้ขึน้   

 

(iv) สรุปการประชมุโดยประธานท่ีประชมุ 
DEC 
 

(v) การตอบสนองของคณะผู้บริหารตอ่
รายงานประเมินผล  และความเห็นของ 
IED ท่ีมีตอ่การตอบสนองของผู้บริหาร  
ถ้ามี 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org 

ส าหรับรายงานการประเมินผลท่ีได้รับการ
พิจารณาโดย DEC 
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2 ข้อตกลงจดัหาเงินทนุร่วมอย่างเป็นทางการ
รวมทัง้ข้อตกลงจดัหาเงินทนุร่วมท่ีจ าเพาะ
เจาะจงตอ่โครงการ  กรอบของข้อตกลง และ
ข้อตกลงวา่ด้วยการบริหารจดัการกองทนุ
ระหวา่ง ADB และผู้ให้กู้ ร่วมระดบัทวิภาคี
หรือพหภุาคี 

เผยแพร่เม่ือได้รับการร้องขอ  เว้นแตว่า่ผู้ ให้กู้
ร่วมจะไมย่ินยอม 

ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัหาเงินทนุร่วมให้แก่
โครงการอย่างเป็นทางการ (ถ้ามี) เชน่
ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั  จะต้องมีอยูใ่น
รายงานความชว่ยเหลือทางวิชาการ หรือ RRP 
ท่ี ADB เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

3 ข้อมลูเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต 
 
 รายงานประจ าปีของส านกังานป้องกนั

และปราบปรามการทจุริตและสง่เสริม
คณุธรรม (OAI) ของ ADB 16 
 

 รายงานตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างของ
โครงการ 

 

 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีจดัท าเสร็จแล้ว 
 
 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีจดัท าเสร็จแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 OAI ได้รับการมอบหมายให้เป็นหนว่ยงานกลางเพื่อรับและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัฉ้อโกง การทจุริต หรือการฝ่าฝืนนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของ ADB  ในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรมที่ ADB ให้การสนบัสนนุหรือเจ้าหน้าที่ของ ADB  
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 ADB จะแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบับคุคล
หรือหน่วยงานท่ีถกูตดัสิทธ์ิการเข้าร่วม
ประมลูโครงการใดๆ ก็ตามท่ี ADB มี
สว่นสนบัสนนุแก่ประเทศสมาชิก  
สถาบนัเพ่ือการพฒันาระดบัพหภุาคี    
อ่ืน ๆ ผู้ ให้กู้ ร่วมในระดบัทวิภาคี และ
บคุคลอ่ืนท่ีมีความจ าเป็นจะต้องได้รับ
ข้อมลูดงักลา่ว 

 
 ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสิทธ์ิการเข้าร่วม

ประมลูโครงการ  รวมถึง (i) หนว่ยงานท่ี
ถกูตดัสิทธ์ิซึง่ได้ท าการละเมิดค าสัง่ (ii) 
บคุคลท่ีถกูตดัสิทธ์ิ ซึง่ได้ท าการละเมิด
นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต
ของ ADB (พ. ศ. 2541 ตามท่ีมีการ
แก้ไข) เป็นครัง้ท่ีสองหรือครัง้ตอ่ ๆ ไป 
(iii) ไมส่ามารถตดิตอ่บคุคลท่ีถกูตดัสิทธ์ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจถกูขีดฆา่ออกบางสว่นเพ่ือลบข้อมลูท่ีอยูใ่น
ขา่ยยกเว้นท่ีจะไมส่นันิษฐานไว้ก่อนว่าเปิดเผย
ได้   โดย ADB อาจเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
แก่รัฐบาลของประเทศสมาชิกด้วย 
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                       
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

ท่ีได้แม้จะพยายามสกัเพียงไร  (iv) 
บคุคลท่ีถกูตดัสิทธ์ิตามข้อตกลงวา่ด้วย
การตดัสิทธ์ิข้ามองค์กรซึง่ ADB ได้ท าไว้
กบัสถาบนัเพ่ือการพฒันาระดบัพหภุาคี
อ่ืน ๆ 17 

 
ง.  นโยบำยและยุทธศำสตร์ 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                        
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

1 รายการมาตรการเชิงป้องกนัด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้นโยบายและยทุธศาสตร์
เชิงป้องกนัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมระดบั
ภาคสว่นและเฉพาะทาง ท่ีจะต้องจดัท าหรือ
ทบทวนภายใน 12 เดือนข้างหน้า   

น ารายการออกเผยแพร่ทาง ADB.org  ADB ควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียเข้ามามีสว่นร่วมในระหวา่งการจดัท า
และทบทวนนโยบายและยทุธศาสตร์ดงักลา่ว 

2 แผนการปรึกษาหารือ เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีการจดัท าแผน  

                                                
17  ข้อตกลงระหวา่ง ADB กบัธนาคารพฒันาแอฟริกา ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งภาคพืน้อเมริกา   ธนาคารเพื่อการบรูณะและพฒันายโุรป  และกลุม่ธนาคารโลก  ที่จะ

ยอมรับการตดัสนิใจตดัสทิธ์ิของอีกฝ่าย ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553:  http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions 

http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions
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เสร็จสิน้ลง 
 

3 ร่างเอกสารแนะน านโยบายหรือยทุธศาสตร์ท่ี
จะน าไปใช้ในการปรึกษาหรือและขอความ
คดิเห็นจากสาธารณะ   

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีการจดัท าร่าง
ส าหรับการปรึกษาหารือเสร็จสิน้ลง 
 

อยา่งน้อยหนึง่ร่าง 

4 รายงานวิจยั และข้อเสนอนโยบายหรือ
ยทุธศาสตร์ฉบบัสมบรูณ์   

[การเปิดเผยลว่งหน้า] 
เผยแพร่ทาง ADB.org ในเวลาเดียวกนักบัท่ีสง่
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 

ใช้กบันโยบายและยทุธศาสตร์ทัง้หมดท่ีผา่น
กระบวนการปรึกษาหารือแล้ว  

5 รายงานน าเสนอนโยบายหรือยทุธศาสตร์
อ่ืนๆ ของ ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีผา่นการเห็นชอบ
หรืออนมุตั ิ 

 

6 รายงานสรุปการประชมุท่ีเป็นทางการของ
คณะกรรมการบริหารเพ่ืออนมุตัหิรือรับรอง
นโยบายหรือยทุธศาสตร์ โดยประธานท่ี
ประชมุ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีรายงานสรุปการ
ประชมุโดยประธานท่ีประชมุฉบบัสมบรูณ์ถกู
สง่ให้คณะกรรมการบริหาร 

 

7 แผนปฏิบตังิาน เผยแพร่ทาง ADB.org  
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จ. กฎระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบัตงิำน 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                       
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

1 คูมื่อปฏิบตังิาน (Operation Manual)  เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีน าออกแจกจ่าย
แก่เจ้าหน้าท่ีของ ADB 

 

2 ข้อแนะน าส าหรับการบริหารจดัการโครงการ เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีน าออกแจกจ่าย
แกเ่จ้าหน้าท่ีของ ADB 

 

3 ข้อแนะน าส าหรับเจ้าหน้าท่ีและคูมื่อการ
ด าเนินงานของ ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีน าออกแจกจ่าย
แกเ่จ้าหน้าท่ีของ ADB 

 

 
 

ฉ. ข้อมูลอ่ืนๆ  

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                                 
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

1 กำรจัดซือ้จัดจ้ำง 

(i) รายการสินค้าและบริการท่ีโครงการใน
ภาครัฐแตล่ะโครงการท่ีได้รับการ
สนบัสนนุทางการเงินจาก ADB จะต้อง

เผยแพร่ทาง ADB.org  
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เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                                 
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

จดัซือ้จดัจ้าง  
(ii) แผนการของผู้กู้ ยืมในการจดัซือ้จดัจ้าง

สินค้าหรือบริการตา่งๆ ส าหรับโครงการ
โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ก) สญัญาแตล่ะ
สญัญาส าหรับสินค้า งาน และการให้
ค าปรึกษาและบริการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นใน
ในชว่ง 18 เดือนแรกของการด าเนิน
โครงการ (ข) ข้อเสนอวา่ด้วยวิธีการ
จดัซือ้จดัจ้างส าหรับแตล่ะสญัญา และ 
(ค) ขัน้ตอนการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องของ 
ADB  

เผยแพร่ทาง ADB.org ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ของคูมื่อปฏิบตังิาน 

(iii) แผนการจดัซือ้จดัจ้างของผู้กู้ ยืมท่ีผา่น
การปรับปรุงแก้ไข 

เผยแพร่ทาง ADB.org อยา่งน้อยปีละครัง้
ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

(iv) หนงัสือท่ีออกโดยหนว่ยงานบริหาร
โครงการและ ADB ทัง้หมด เพ่ือเชือ้เชิญ
ให้แสดงความสนใจ เข้าร่วมกระบวนการ
การตรวจสอบคณุสมบตัขิัน้ต้น หรือร่วม

เผยแพร่ทาง ADB.org  
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ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

ประกวดราคาส าหรับการจดัหาสินค้า
และบริการให้ค าปรึกษาแก่โครงการ ซึง่
ผู้ประกอบการนานาชาตเิข้าร่วมแขง่ขนั 

 

(v) สญัญาจดัซือ้จดัจ้างทัง้หมดท่ีบนัทกึใน
บญัชีการเงินของ ADB โดยระบช่ืุอผู้ รับ
สญัญา รายละเอียดของสญัญา  มลูคา่
ของสญัญาท่ี ADB เป็นผู้สนบัสนนุ 
รายช่ือผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัประกวดราคา  
คะแนนท่ีท่ีปรึกษาแตล่ะคนได้รับจากการ
พิจารณาคณุลกัษณะทางวิชาการ ราคา
ท่ีแตล่ะฝ่ายเสนอ  และการจดัอนัดบั
โดยรวมของท่ีปรึกษาแตล่ะคน 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(vi) ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างใน
ระดบัองค์กรหรือสถาบนัของ ADB  
หนงัสือเชือ้เชิญให้เข้าประกวดหรือเสนอ
ราคา และหนงัสือสญัญามอบรางวลั
ส าหรับการจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีมลูคา่สงู   

เผยแพร่ทาง ADB.org  
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ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของประเทศผู้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนพัฒนำเอเชีย (Asian Development Fund)  

(i) รายงานประจ าปีเก่ียวกบัการประเมินผล
การปฏิบตังิานของประเทศรวมทัง้การ
วดัผลงานท่ีเป็นตวัเลข 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 

ส าหรับแตล่ะประเทศท่ีได้รับความชว่ยเหลือ
ผา่นกองทนุพฒันาเอเชีย 

(ii) แนวทางส าหรับการประเมินนโยบายของ
ประเทศและโครงสร้างของสถาบนัใน
ภาครัฐ ควรน าออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของ ADB ด้วยเชน่กนั   

เผยแพร่ทาง ADB.org 

 

 

3 รำยงำนประจ ำปี  ตัวเลขทำงเศรษฐกิจ และงำนวิจัย 

(i) รายงานประจ าปีของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org  

(ii) รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจเอเชียประจ าปี 
(Asian Development Outlook) และ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจเอเชีย (Asian 

เผยแพร่ทาง  ADB.org 

เผยแพร่ทาง ADB.org 
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Development Outlook Update)  

(iii)  ดชันีทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iv)  รายงานผลการด าเนินงาน MFFประจ าปี เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเพ่ือทราบ 

 

(v) บญัชีรายช่ือหนงัสืออา่นทาง
อินเตอร์เน็ต เอกสารการประชมุ วารสาร 
รายงาน การศกึษา และรายงานสรุป
ด้านวิชาการท่ีมีการวิจยั รายงาน และ
การวิเคราะห์  

เผยแพร่ทาง ADB.org  

4 ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรและข้อมูลอ่ืนๆ  

(i) หนงัสือสญัญาก่อตัง้ ADB (กฏบตัร) เผยแพร่ทาง ADB.org  

(ii) กฎระเบียบตา่งๆของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iii) หลกัเกณฑ์การด าเนินงานของสภาผู้วา่ เผยแพร่ทาง ADB.org  
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ADB 

(iv) หลกัเกณฑ์การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร ADB  

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(v) ข้อตกลงระหวา่ง ADB และรัฐบาลของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วา่ด้วยการจดัตัง้
ส านกังานใหญ่ของ ADB ในกรุงมะนิลา 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(vi) ข้อตกลงระหวา่ง ADB กบัประเทศ
สมาชิกท่ีเป็นเจ้าภาพ 

เผยแพร่ทาง ADB.org เม่ือได้รับการยินยอม
จากประเทศสมาชิก 

 

(vii) รายช่ือสมาชิกของ ADB  ทนุจด
ทะเบียน  และสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 

เผยแพร่ทาง ADB.org 

 

 

(viii) โครงสร้างองค์กรของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org  

(ix) รายช่ือสมาชิกสภาผู้วา่การ ADB  เผยแพร่ทาง ADB.org  
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(x) รายช่ือกรรมการบริหารและกลุม่ออก
เสียง 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(xi) คณะกรรมการตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้แตง่ตัง้ และรายนาม
สมาชิกของแตล่ะคณะ 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(xii) รายช่ือสมาชิกของคณะผู้บริหารของ 
ADB และเจ้าหน้าท่ีระดบัสงู 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(xiii) สถานท่ีและหมายเลขส าหรับตดิตอ่
สมาชิกท่ีเอย่ถึงข้างบน 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(xiv)  สรุปผลการประชมุประจ าปีรวมทัง้การ
ตดัสินใจของคณะกรรมการและ          
สนุทรพจน์ของผู้วา่การ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 60 วนัตาม
ปฏิทินหลงัจากการประชมุในแตล่ะปี 

 

(xv) มตอ่ืิน ๆ ของท่ีประชมุสภาผู้วา่การ 
ADB  ซึง่มีขึน้หลงัจากวนัท่ี 2 เมษายน 
พ.ศ. 2555 หากคณะกรรมการบริหาร

เผยแพร่ทาง ADB.org ผู้บริหารจะขอให้คณะกรรมการบริหารตดัสินว่า
จะเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยมติของท่ีประชมุสภา
ผู้วา่การ ADB   โดยในระหว่างการนบัคะแนน
เสียงตอ่ท่ีประชมุ  ADB จะท าการขอความ



 
 
 
 

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

43 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                                 
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

อนญุาตให้เปิดเผยได้ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวา่จะ
เปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยมติดงักลา่ว 

(xvi)  แผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ส าหรับแตล่ะปีงบประมาณ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีผา่นการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหาร 

 

(xvii)  การจดัประเภทของสมาชิกตามความ
เจริญก้าวหน้าและความสามารถในการ
ช าระหนีข้องประเทศ  

ทนัทีท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตัิ  

(xviii) การคดัลอกบนัทกึการประชมุอยา่งเป็น
ทางการของคณะกรรมการบริหารแบบ
ค าตอ่ค า 

เม่ือมีการร้องขอ ADB อาจน าเอกสารทัง้ชดุ
ออกเผยแพร่ตอ่สาธารณะได้หลงัจากระยะเวลา
ผา่นไปแล้ว 10 ปี นบัจากวนัท่ีเอกสารชดุนี ้
ได้รับการจดัท าขึน้  

ใช้กบัการประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะ
กรรมการบริหารท่ีมีขึน้ในหรือหลงัจากวนัท่ี 2 
เมษายน 2555  และในกรณีท่ีการคดัลอก
บนัทกึการประชมุแบบค าตอ่ค านีไ้มร่วมหรือ
อ้างถึงข้อมลูใด ๆ ท่ีอยูใ่นขา่ยยกเว้นตาม
นโยบาย 

(xix)  ก าหนดการชัว่คราวส าหรับเร่ืองท่ีจะน า
ขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือ

เผยแพร่ทาง ADB.org  เป็นเวลา 3 สปัดาห์ใน
ลกัษณะ rolling list (เร่ืองท่ีต้องน าขึน้เสนอใน 
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พิจารณา 

 

3 สปัดาห์ถดัจากนี ้จะถกูเล่ือนขึน้ไปแทนท่ีเร่ือง
ท่ีได้น าเสนอไปแล้ว) 

(xx) รายงานการประชมุตามก าหนดของ
คณะกรรมการบริหารในแตล่ะครัง้ 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ทนัทีท่ีรายงานสรุปการ
ประชมุนัน้ๆ ได้รับการอนมุตั ิและไมเ่กิน 60 วนั
ตามปฏิทินหลงัจากการประชมุคณะกรรมการ
บริหาร 

 

(xxi) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการชดุ
ตา่งๆ ท่ีน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
บริหารทัง้ชดุ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการผู้จดัท า  และเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

 

5 ข้อมูลทำงกำรเงนิ  

(i) งบการเงินส าหรับแหลง่เงินทนุปกติ 
(ADB’s ordinary capital resources)

เผยแพร่ทาง ADB.org ก่อนการประชมุ
ประจ าปีของสภาผู้วา่ ADB 

 



 
 
 
 

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

45 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                                 
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

และแหลง่กองทนุพิเศษของ ADB 
(Special Funds)18 ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว 19  

 

(ii) การพิจารณาและการวิเคราะห์แหลง่
เงินทนุปกตแิละแหลง่กองทนุพิเศษของ 
ADB โดยผู้บริหาร รวมถึงข้อมลูทาง
การเงินของแตล่ะกองทนุด้วย 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีเอกสารผ่านการ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร 

 

(iii) งบการเงินโดยสรุปรายไตรมาสท่ียงั
ไมไ่ด้ตรวจสอบ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีเอกสารได้รับการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริหาร 

 

(iv) รายงานการปล่อยกู้แก่ประเทศสมาชิกท่ี
ก าลงัพฒันา (DMCs) ประจ าปี 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีรายงานผา่นการ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร 

 

(v) แผนงบประมาณประจ าปีของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีแผนผา่นการ  

                                                
18   ยกตวัอยา่งเช่น กองทนุธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Fund) และกองทนุพิเศษส าหรับความชว่ยเหลอืทางวิชาการ (Technical Assistance Special Fund) 
19  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วในระหวา่งการประชมุประจ าปี 
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อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร 

(vi) เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ไป  ในกรณีท่ี
กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบงัคบัใน
ตลาดการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้อง
ย่ืนเอกสารนัน้ตอ่หนว่ยงานของรัฐ 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

6 ข้อมูลเก่ียวกับกำรจ้ำงงำน 

(i) โครงสร้างเงินเดือนพืน้ฐานของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org  

(ii) วิธีก าหนดระดบัเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iii) ฐานเงินคา่ตอบแทนรายปีของผู้บริหาร
และกรรมการบริหาร   

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iv) เป้าหมายและยทุธศาสตร์โดยรวมของ 
ADB ในการรับสมคัรและคงสญัญาจ้าง

เผยแพร่ทาง ADB.org  
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เจ้าหน้าท่ี รวมทัง้การสรรหาผู้มาด ารง
ต าแหนง่แทนเจ้าหน้าท่ีท่ีลาออกหรือย้าย
ไปแผนกอ่ืน 

(v) รายละเอียดของต าแหนง่งานท่ีรับสมคัร เผยแพร่ทาง ADB.org เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 2 สปัดาห์ติดตอ่กนัก่อนท่ีจะมีการตดั
เลือกผู้สมคัรส าหรับต าแหนง่นัน้ 

 

(vi) ค าตดัสินของคณะกรรมการไตส่วนเร่ือง
ร้องเรียนทางปกครองของ ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ทนัท่ีได้รับแจ้งจาก
เลขานกุารคณะกรรมการไตส่วนเร่ืองร้องเรียน
ทางปกครองของ ADB ให้เผยแพร่ค าตดัสิน 

 

(vii)  ข้อมลูท่ีจดัท าภายใต้กรอบของกลไกเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบของ ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ตามระยะเวลาท่ี
นโยบายกลไกเพ่ือแสดงความรับผิดชอบของ 
ADB ได้ก าหนดไว้  และเปล่ียนแปลง
ก าหนดเวลาเผยแพร่ตามนโยบายฉบบัปรับปรุง
แก้ไข 

https://www.adb.org/sites/default/files/instit
utional-
document/33440/files/accountability-
mechanism-policy-2012.pdf 

7 ข้อมูลเจรจำเก่ียวกับกองทุนพัฒนำเอเชีย (Asian Development Fund)  

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33440/files/accountability-mechanism-policy-2012.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33440/files/accountability-mechanism-policy-2012.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33440/files/accountability-mechanism-policy-2012.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33440/files/accountability-mechanism-policy-2012.pdf
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(i) เอกสารส าหรับการอภิปรายถกเถียงท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการเงิน ซ่ีง
จดัท าส าหรับการประชมุผู้บริจาค    

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีได้สง่เอกสาร
ดงักลา่วให้แก่ผู้บริจาคแล้ว 

 

(ii) สรุปการประชมุโดยประธานการประชมุ เผยแพร่ทาง ADB.org หลงัการประชมุแตล่ะ
ครัง้ 

 

(iii) รายงานผลการปฏิบตังิานประจ าปีตอ่ผู้
บริจาค 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีท่ีคณะกรรมการ
บริหารให้การรับรอง 

 

(iv) เอกสารท่ีสง่ถึงคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
รับทราบหรือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ยกเว้นในกรณีท่ีฝ่าย
บริหารตดัสินใจเป็นอ่ืน โดยได้แจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารด้วยเชน่กนั 

ในกรณีท่ีแผนกซึง่เป็นต้นทางของรายงานเห็น
วา่รายงานดงักลา่วอยู่ในขา่ยยกเว้นจากการให้
ยดึถือการเปิดเผยข้อมลูเป็นแนวทางปฏิบตัิ  
ผู้ รับผิดชอบควรแจ้งตอ่ผู้บริหาร ให้ทราบว่า
เอกสารนัน้เป็นเอกสารลบั  และระบขุ้อยกเว้น
ในนโยบายท่ีจะน ามาใช้กบัรายงานดงักล่าว  
ก่อนท่ีจะน ารายงานนัน้ขึน้เสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหาร  ในกรณีท่ีแผนกต้นทางได้
สรุปวา่จะไมเ่ผยแพร่เอกสารดงักลา่วด้วย
เหตผุลท่ีวา่  ถึงแม้รายงานฉบบันัน้ๆ จะไมอ่ยู่



 
 
 
 

 

เอกสารฉบบัร่างเพื่อการปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

49 

เอกสำรหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลำและรูปแบบ                                 
ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูล 

ควำมเหน็เพิ่มเตมิ 

ในขา่ยยกเว้น  แตผ่ลเสียท่ีจะเกิดขึน้จากการ
เผยแพร่รายงานดงักลา่วจะมีมากกวา่ประโยชน์
ท่ีได้รับจากการเผยแพร่  แผนกต้องท าเร่ือง
ขอให้คณะกรรมการบริหารอนมุตัโิดยอ้างถึง
เอกสิทธ์ิของธนาคารท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ี
ไมไ่ด้อยูใ่นรายการยกเว้น (negative override)   
 

8 เอกสำรอ่ืน ๆ ที่น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 

เอกสารใดๆ ก็ตามท่ีมิได้อ้างถึงข้างต้น  และเป็นเอกสารท่ีสง่ถึงคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบหรือเพ่ือพิจารณา (อนมุตั ิ ให้ความเห็นชอบ 
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