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“เอกสารนี้ไดจัดแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรแกผูสนใจใหไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย และใหยึดถือขอความภาษาอังกฤษเปน
หลัก การคัดลอก สวนใดสวนหนึ่งใหอางอิงถึงตนฉบับภาษาภาษาอังกฤษ ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย
ไมสามารถรับประกันความถูกตองของการแปล และพนความรับผิดชอบ หากขอความไดเบี่ยงเบน

ไปจากตนฉบับภาษาอังกฤษ”



คํายอ

ADB – Asian Development Bank
AusAID – Australian Agency for International Development
CSO – Civil Society Organization
CSP – Country Strategy and Program
DMC – Developing Member Country
JFPR – Japan Fund for Poverty Reduction
LTSF – Long-Term Strategic Framework
MTS – Medium-Term Strategy
NGO – Non Government Organization
NGOC – NGO Center
OER − Office of External Relations
PPA – Participatory Poverty Assessment
TA – Technical Assistance
RETA – Regional Technical Assistance
RD − Regional Department
RM − Resident Mission
RSDD – Regional and Sustainable Development Department

NOTE

In this report, "$" refers to US dollars.
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. กรอบการดําเนินงานระหวางป 2546 – 2548 นี้ เปนกาวยางที่สําคัญในการพัฒนาความรวมมือระหวางธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank - ADB) องคการพัฒนาเอกชน (NGO) และสงเสริมความสัมพันธไตรภาคีกับหนวยงานราช
การ กรอบการดําเนินงานนี้จะเปนความพยายามใหการสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อใหนโยบายของ ADB ที่เกี่ยวเนื่องกับ นโยบาย
การเสริมสรางการประสานความรวมมือระหวางธนาคารพัฒนาเอเชีย และองคกรพัฒนาเอกชน1 ประสบผลสัมฤทธิ์ กรอบการ
ดําเนินงานนี้เปนแผนการดําเนินงานภายใตกรอบกลยุทธระยะยาวและระยะกลางของ ADB โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสง
เสริม “การพัฒนาภาวะ การมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับกวางและมีประสิทธิภาพ และรวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
โดยภาคประชาสังคม”2 กรอบการดําเนินงานนี้จะสนองตอขอเสนอแนะหลักๆที่ไดจากการประชุมใหญและการประชุมคณะ
ทํางานเรื่องการประสานความรวมมือระหวาง ADB และ NGO ที่ดีขึ้นเพื่อเตรียมแผนปฏิบัติการ การประสานความรวมมือ
ระหวาง ADB และ NGO และเพื่อใหงานดังกลาวเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ ADB

2. กรอบการดําเนินการนี้มีลักษณะที่สําคัญอยู 2 ประการ ไดแก ประการแรก กรอบการดําเนินการนี้จัดทําโดย หนวยงาน
รวม หรือภาคี ของ ADB ซึ่งใชเวลากวา 6 เดือนและไดการจัดสัมมนาระดมความคิดกวา 14 ครั้งทั่วภูมิภาค โดยผูแทนกวา 500
คนจากกลุม NGO หนวยงานราชการ ภาคเอกชน และ ADB ไดรวมกันระบุประเด็นปญหา กําหนดจุดมุงหมาย และแนวทางการ
ดําเนินการจากประสบการณ การดําเนินงานดานการพัฒนาของแตละฝาย เมื่อกระบวนการระดมความคิดดังกลาวสิ้นสุดลง
ADB ไดดําเนินการจัดการประชุมเพื่อรวมกันจัดทํารางกรอบการดําเนินงานเปนระยะเวลา 1 อาทิตยเต็มๆ ณ กรุงมะนิลา โดยผู
รวมรางกรอบนั้นไดแกผูแทนจากภาคีทั้งสาม

3. ประการที่สอง กรอบการดําเนินงานนี้จะไมเปนกลยุทธหรือนโยบาย แตจะเปนแนวทางสําหรับการประสานความรวม
มือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐและ NGO ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระยะกลางของ ADB เนื่องจาก ADB
ตระหนักถึงคุณประโยชนและบทบาทสําคัญที่ NGO มีตอการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเปนระยะเวลากวา 2-ทศวรรษ-ที่ผานมา-กรอบ
การดําเนินงานนี้จึงเปนครั้งแรกที่จะดําเนินงานเพื่อสรางเสริมการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐและ
NGO ที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง

4. หนวยงานที่เกี่ยวของนั้นไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องวิสัยทัศน การประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงาน
ภาครัฐและ NGO ซึ่งถึงแมวาการความคิดเห็น และสภาวการณของแตประเทศนั้นจะ มีความแตกตางกันไป สิ่งที่ทั้ง 3-ฝาย-เห็น
พองตองกันคือ-ความพยายามในการลดปญหาความยากจน ดังที่ไดเสนอวา

                                                
1 ADB. 1998. Cooperation Between Asian Development Bank and Non-government Organizations. Manila. นโยบายนี้

เสนอแนวทางการปฏิบัติงานในหลายลักษณะที่จะสามารถใชในการประสานงานกับ NGO
2 ADB. 2000. The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank (2001-2015), Appendix 2, p 1.

Manila.
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“การพัฒนาการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐและ NGO นั้นเพื่อลดปญหาความยาก
จนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยพยายามรวมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะตอเอื้อประโยชนแก
กลุมคนยากจน (pro-poor sustainable growth) การพัฒนาทางสังคม  (social development) และหลักธรรมา

ภิบาล  (good governance)”

5. เนื่องจากการดําเนินงานของ ADB นั้นมีลักษณะที่ซับซอนอีกทั้ง ทัศนะคติในเรื่องบทบาทของ NGO ในการพัฒนา
และการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกนั้นยังหลากหลายอยู ผูเขารวมการประชุมจึงไดกําหนด
ประเด็นทาทาย 4-ประการในการบรรลุวิสัยทัศน ดังตอไปนี้:

(i) สงเสริมหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่ ADB สนับสนุน;

(ii) เสริมสรางความโปรงใสและการมีปฏิสัมพันธโดยการเขาถึงขอมูล;

(iii) เสริมสรางศักยภาพในการสนับสนุนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ; และ

(iv) สงเสริมการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลและ NGO

6. ในลักษณะเดียวกัน หลังจากการอภิปรายกันอยางกวางขวางในประเด็นเรื่องศักยภาพ ความคาดหวัง และ สภาวการณที่
แทจริงขององคกรตางๆ ผูเขารวมประชุมไดใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานในระยะเวลา 3-ปขางหนา-ซึ่งสามารถสรุป
ได ดังนี้:

(I) สงเสริมหนวยงานที่เก่ียวของใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่ ADB สนับสนุน โดย:

• จัดทําแนวทางการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางการเขามามีสวนรวม โดยรวมถึงการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา และพัฒนารูปแบบ
แนวทางการจัดทําเอกสารและการประเมินผล;

• จัดการประชุมไตรภาคีระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาค และระดับภูมิภาคอยางสม่ําเสมอ (แตควรจัดขึ้นตามความจําเปนเทานั้น)
เพื่อพิจารณาและติดตามความกาวหนาในประเด็นตางๆที่เปนที่สนใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ และเพื่อระบุแกไขปญหาที่
คาดการณวาจะเกิดขึ้น;

• สงเสริมการมีสวนรวมของ  NGO ในทุกกระบวนการของโครงการ;
• นํากลไกเพื่อสงเสริมการเขามามีสวนรวมของ NGO ในการกําหนดโครงการและกลยุทธระดับประเทศ (Country Strategy

and Program – CSP) และรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลนโยบายของ ADB  (ประเด็นนี้อาจจําเปนตองปรับ ถา
หากมีการเปลี่ยนแปลงในยอหนาที่ 84);

• เสริมสรางศักยภาพของสํานักงาน ADB ประจําประเทศ ในการประสานงานกับ NGO โดยเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ประจําเพื่อ
ประสานงานกับ NGO;

• หาแนวทางที่ใหภาคประชาสังคมสามารถเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

(ii) เสริมสรางความโปรงใสและการมีปฏิสัมพันธโดยการเขาถึงขอมูล โดย:

• การจัดทําและปรับปรุงคูมือการเรียนรูจากบทเรียนหรือประสบการณที่ไดมาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ;
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• พัฒนาฐานขอมูลกลางเรื่อง NGO ของ ADB โดยอนุญาตใหภาคสาธารณะเขาสูฐานขอมูล NGO ได และควรรวมถึงเอกสาร
ขอมูลที่สําคัญอื่นๆ ดวย;

• พิจารณาทบทวนเอกสารที่เปดเผยแกสาธารณชน ภายใตนโยบายการเปดเผยขอมูล และรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการจัด
แปลเอกสาร;

• ดําเนินการและขยายการดําเนินการสรางความตระหนักในงานของ ADB และจัดทําเอกสารที่สําคัญเปนภาษาตางๆ;
• จัดตั้งศูนยขอมูลสาธารณะ โดยใหเปนสวนหนึ่งของโครงการที่สนับสนุนโดย ADB

(iii) พัฒนาศักยภาพของ ADB สําหรับการประสานงานกับ NGO โดย:

• ดําเนินการการอบรมเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานรวมกับ NGO แกเจาหนาที่ ADB;
• ชมเชยและสรางคุณคาแกเจาหนาที่ ADB ที่ทํางานกับ NGOs อยางใกลชิและประสบผลสําเร็จ ทั้งในการวางแผนและการ

ดําเนินงานโครงการ
• จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ ADB และ NGO

(iv) เสริมสรางศักยภาพ NGO และการใหการสนับสนุน องคกร (Institutional Support) โดย:

• ทบทวนรูปแบบแนวทางการหาทุนสําหรับ NGOs และกําหนดกลไกลใหมๆ ตามความจําเปนและตามความเหมาะสม;
• ใหการชวยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance – TA) เพื่อเสริมสรางศักยภาพ NGO;
• สรางคุณคาแก NGOs ที่ดําเนินงานในรูปแบบใหมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของ ADB

(v) การเสริมสรางศักยภาพการประสานความรวมมือระหวางภาคราชการกับ NGO โดย:

• พัฒนากรอบดานกฎหมายและวิถีทางอื่นๆ เพื่อสรางสภาวการณที่เอื้อตอการประสานความรวมมือระหวางภาคราชการกับ
NGO และเสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐในการมีปฏิสัมพันธกับ NGOs

7. ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานจะรวมอยูในแผนการปฏิบัติงานระยะ 3 ป โดยมีการจัดตั้งศูนยประสานงาน NGO
(NGOC) ซึ่งจะมีภาระหนาที่หลักในจัดการประสานงานตามกรอบฯ แตหนาที่ในการดําเนินงานตามกรอบฯ นั้นจะเปนบทบาท
ของหนวยงานอื่นๆของ ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO อนึ่ง การตรวจติดตามและประเมินผลงานตามกรอบฯ จะดําเนินการ
ทุกปและจะรายงานสูสาธารณะ กรอบการดําเนินงานประจําป 2549 – 2553 ที่จัดทําเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธระยะกลาง ADB
จะจัดทําในป 2548 โดยใชวิธีการเขามามีสวนรวมของทุกฝายในการจัดทํารางเชนเดียวกัน

8. ขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมระดมความคิดเพื่อรางกรอบฯนั้นสอดคลองกับ
กระบวนการและนโยบายที่มีอยูของ ADB ดวยเหตุนี้ จึงไมมีความจําเปนในการเพิ่มทรัพยากรในการดําเนินการตามกรอบเทาใด
นัก ซึ่งไดประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามกรอบของทุกหนวยงานอยูที่ $3.7 ลานดอลลารสหรัฐ โดย ไมรวมถึงคาใชจาย
ในการใหเงินสนับสนุน กองทุนขนาดเล็ก   ตามที่มีหนวยงานเสนอขอ
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I. บทนํา

1. กรอบการดําเนินงานนี้ไดจัดทําโดยผูแทนจาก ADB รัฐบาลประเทศสมาชิก  (Developing Member Country  - DMC)
องคการพัฒนาเอกชน (Non Government Organizations - NGOs) ภาคเอกชน กรอบการดําเนินงานตองการแสดงใหเห็นความ
สอดคลองตามนโยบายของ ADB โดยเฉพาะ นโยบายความรวมมือระหวาง ADB และ NGOs [ซึ่งไดรับการอนุมัติจากประธาน
ADB เมื่อเดือน     ……….2546]

2. กรอบการดําเนินการนี้เปนผลจากขอเสนอแนะหลักจากการประชุมใหญและคณะทํางานในป 2544 เพื่อจัดทํา “แผน
การปฏิบัติงานการประสานความรวมมือ” (Cooperation Action Plan) ที่จะชวยสรางกระบวนการ การหารือและการเจรจา
(Dialogue) กรอบการดําเนินงานการนี้ จะเปนขอผูก พันธในการสรางปฏิสัมพันธระหวาง ADB และ NGO อันจะมีผลตอผล
สัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ ADB โดยจะเห็นไดจากการแตงตั้งผูประสานงาน NGO ที่สํานักงานใหญ ADB ในชวงกลางทศ
วรรษที่ 80 และการริเริ่มนโยบายการประสานความรวมมือกับ NGOs ในป 2530 กรอบการดําเนินการนี้สอดคลองกับกรอบกล
ยุทธระยะยาวของ ADB  (ADB’s Long-Term Strategic Framework - LTSF)3 ที่ระบุให ADB สนับสนุนการมีสวนรวมของ
NGO ในการวางแผนและการดําเนินการโครงการ แผนงาน และการใหบริการทางสังคม

3. ดังนั้น ปจจุบันนี้ ADB จึงมีทั้งนโยบาย แผนกลยุทธ และกรอบการดําเนินการ ซึ่งเปนเสมือนแผนชี้นําแนวทางการ
ดําเนินการประสานความรวมมือที่ใกลชิดกันมากขึ้นระหวาง ADB รัฐบาล4 และ NGO ในการลดปญหาความยากจนในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก กรอบการดําเนินการนี้เปนกรอบหลักเกณฑแนวทางกลางเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางภาคีทั้งสามในกิจ
กรรมของ ADB

4. อนึ่ง เอกสารฉบับนี้สามารปรับเปลี่ยนได โดยจะตองปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ และโดยการทบทวนกรอบฯ
ตามแผนงานการติดตามและประเมินผลรายป อยางไรก็ดี ถึงแมวากรอบการดําเนินงานนี้จะพยายามครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อ
การสรางฉันทามติระหวางทุกฝาย แตถึงอยางไรก็ยังคงมีชองวางและประเด็นที่ยังหาขอสรุปไมได ซึ่งปญหาดังกลาวคงจะ
สามารถหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไดเริ่มดําเนินการตามกรอบแลว ฉะนั้น การตรวจติดตามและประเมินผลจะเปนสวนสําคัญใน
การดําเนินการตามกรอบฯ และจะเปนการรับรองวาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะดังกลาวนั้นเหมาะสมหรือไม เนื่องจากวา
การดําเนินการในลักษณะหนึ่งอาจจะประสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งๆ เทานั้น แตอาจจะไมเหมาะสมสําหรับประเทศอื่นก็
ได  ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการดําเนินงานโครงการการขนสงในชนบท ที่ไมสามารถทําไดในลักษณะเดียวกันกับในเมือง
เปนตน ดังนั้น กิจกรรมที่เสนอในกรอบฯนี้จะตองดําเนินการในลักษณะที่ยืดหยุนตามความเหมาะสมและขึ้นอยูกับตามการติด
ตามผลการดําเนินงาน

5. “NGO” ณ ที่นี้ หมายความถึงองคกรที่มิไดสังกัดภายใตหนวยงานราชการ และเปนองคกรที่มิไดแสวงหากําไร ซึ่งเทาที่
ผานมา   ADB ไดประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน ต้ังแตทั้งในระดับชุมชุน กลุมหรือสมาพันธชุมชน องคกรอาสา
สมัคร หรือองคกรอาสาสมัครเอกชนเพื่อการพัฒนา หนวยงานประสานงาน และกลุมผลประโยชนสาธารณะ อาทิ สมาพันธวิชา
ชีพ หรือสมาพันธแรงงาน ถึงแมวาปจจุบันจะนิยมใชคําวา ภาคประชาสังคม หรือ Civil Society Organizations (CSOs) ในการ
                                                
3 ADB. 2000. The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank (2001-2015). Manila.
4 “Government” in this document includes all levels of government: national, regional or provincial, and local.
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กลาวถึง NGO หรือหนวยงานประสังคมอื่นๆ กรอบการดําเนินงานนี้จะใชคํายอ NGO เพื่อกลาวถึงหนวยงานที่กลาวมาทั้งหมด
อันรวมถึง NGO ทุกระดับ ต้ังแตระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระหวางประเทศ ที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับกิจกรรมของ ADB

II. ภูมิหลัง

A. ภาพรวมการประสานความรวมมือระหวาง  ADB และ NGO

6. ADB ไดประสานงานกับ NGO ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งกลางทศวรรษที่ 1980 ที่ไดมีการประสานงานเพิ่มมากขึ้น
จวบจนปจจุบันนี้ ADB ไดตระหนักถึงความจําเปนในการกําหนดนโยบายเฉพาะเพื่อการประสานความรวมมือรวมกับ NGO ทั้ง
เพื่อสนับสนุนการประสานความรวมมือที่ดําเนินการอยูแลวและการประสานความรวมมือใหมๆที่จะเกิดขึ้น

7. ADB ไดรับเอานโยบายเสริมสรางกรอบการดําเนินงานในภาพกวางเพื่อการประสานงานระหวาง ADB และ NGO ใน
ป 2530 นโยบายดังกลาวไดระบุแนวทางการดําเนินงานและแนวทางเชิงสถาบันในหลายรูปแบบ และไดแสดงทัศนคติตอการ
ประสานความรวมมือกับ NGOs วาจะเปนวิถีทางที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมและตอยอดกิจกรรมการดําเนินงาน ของ
ADB ซึ่ง ADB จะสามารถเพิ่มประสิทธิผลการดําเนินงานโดยใชศักยภาพหรือความชํานาญการพิเศษของ NGO

8. ภายใตนโยบายนี้ (2530) วัตถุประสงคหลักสําหรับการประสานความรวมมือระหวาง ADB และ NGO นั้นเพื่อให
ความชวยเหลือดานความจําเปนพื้นฐานแกกลุมดอยโอกาสในประเทศสมาชิก ADB ที่เปนประเทศกําลังพัฒนา (DMCs) และเพื่อ
ใหการสนับสนุนการจัดการและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในกลไกตางๆที่ใชในการสนับสนุนการประสานงานนั้น
ไดแก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกลาว

9. ในทศวรรษขางหนานี้ สภาวการณการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําใหงานของ ADB
และ NGO จะตองเปลี่ยนแปลงไปดวย ADB ไดนํากลยุทธการดําเนินงานที่สนับสนุนโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการ และโครง
การดานการพัฒนาสังคมและมนุษย และการคุมครองสิ่งแวดลอมมาใช ซึ่งในขณะเดียวกัน NGO ก็ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ซึ่ง ADB ไดเล็งเห็นถึงบทบาท ผลการดําเนินงาน และอิทธิผลที่ NGO มีตอการพัฒนา ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทําให ADB และ NGO ควร
ประสานความรวมมือกันในการพัฒนา

10. อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวามี NGO บางกลุมและเครือขายผูเคลื่อนไหวที่ตอตานวาระการพัฒนาระหวางประเทศ ดังจะ
เห็นไดจากการประชุมองคการการคาโลก เมื่อป 2542 ณ เมืองซีแอดเทิล สหรัฐอเมริกา ที่กลาวไดวาเปนเหตุการณการเคลื่อน
ไหวของกลุม NGO ที่สําคัญในการประชุมองคการระหวางประเทศ ในสวนของ ADB ก็มีเหตุการณลักษณะดังกลาวเชนเดียวกัน
ในเดือนพฤษภาคม 2543 ที่จังหวัดเชียงใหม เหตุการณนี้ทําให ADB เล็งเห็นความจําเปนที่จะตองเตรียมการสําหรับการปฏิ
สัมพันธ แตมิใชเพียงกับ NGO ที่สนใจในการประสานความรวมมือกับ ADB เทานั้น แตหากตองเตรียมการในการปฏิสัมพันธ
กับกลุม NGO ที่ตอตานกระแสโลกาภิวัฒน และกลุมเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมในสังคมที่ตองการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
การปฏิบัติขององคการทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งรวมทั้ง ADB
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B. นโยบายใหมในการประสานความรวมมือกับ NGO

11. การพัฒนานี้นําไปสูการทบทวนกลยุทธและนโยบายสําหรับป  2540 – 2545  ในเรื่องการทํางานรวมกับ NGO เมื่อ
เดือนเมษายน 2541 ADB ไดนํานโยบายใหมในการประสานความรวมมือกับ NGO มาใช5 ซึ่งนโยบายดังกลาวยังมีผลบังคับใช
จนถึงปจจุบัน นโยบายนี้ไดใหการรับรองความหลากหลายขององคกรในภาค NGO โดยระบุวาองคกรพัฒนาเอกชนนั้นเปนองค
การรวมงานภาคประสังคมของ ADB นโยบายนี้ไดแบงองคกรพัฒนาเอกชนเปน 2-ลักษณะ-ไดแก-กลุมที่ดําเนินการกิจกรรมการ
พัฒนา (Developmental) และกลุมที่ดําเนินการเพื่อการผลักดันหรือคัดคาน (Advocacy)

12. นโยบายป 2541 ไดนํา ADB ไปสูการขยายการประสานความรวมมือกับ NGO ซึ่งการประสานความรวมมือนี้มีจุด
ประสงคเพื่อเสริมเสรางประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และคุณภาพของกิจกรรมการพัฒนาของ ADB โดยนโยบายดังกลาวสนับสนุน
การบูรณาการประสบการณ ความรู ความชํานาญการของ NGO เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมของ ADB สามารถดําเนินการแก
ไขประเด็นปญหาและจัดการกับประเด็นสําคัญที่อยูในวาระการดําเนินการเพื่อการพัฒนาของ ADB ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. นโยบายนี้ไดกําหนดขอบเขตของการประสานความรวมมือกับ NGO ไวกวางๆอยู 3-ประการ-ไดแก การประสาน
ความรวมมือดานกิจกรรมการชวยเหลือทางวิชาการ (technical assistance - TA) และดานเงินกู การจัดทําแผนงานระดับประเทศ
และ การพัฒนานโยบาย ADB จะเสริมสรางศักยภาพภายในองคกรใหเอื้อตอการสรางความสัมพันธใกลชิดในการทํางานกับ
NGO ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดโดยการพัฒนาทักษะและฝกอบรมเจาหนาที่

14. นโยบายนี้มีเล็งเห็นบทบาทของ ADB ในการสนับสนุนการประสานความรวมมือระหวาง ADB ภาครัฐบาลและภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายนี้ไดกําหนดวาการประสานความรวมมือกับ NGO ในระดับประเทศตองเปนกระบวน
การที่เปนพลวัตร ที่ทั้ง 3 ภาคตองมีสวนรวมในการทํางานเพื่อปลูกฝงการทํางานในลักษณะไตรภาคี อนึ่งนโยบายป 2541 นี้ยัง
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิง องคกรและการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและ NGO

C. กลยุทธ  ADB ในการการลดปญหาความยากจน และ NGO

15. เมื่อป 2542 ADB ไดใหการลดปญหาความยากจนเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุด และไดจัดทําแผนกลยุทธระดับภูมิภาค
ซึ่งต้ังอยูบทรากฐาน 3-ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันไดแก-การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เอื้อประโยชนแกคนยากจน-การพัฒนาสังคม-และหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 3-ประเด็นนี้มีความสําคัญตอการมีสวนรวมของ NGO ในงานดานการพัฒนา    ADB ตระหนักวากิจกรรม
ของ NGO จะมีผลเปนอยางมากตอการดําเนินงานของ ADB ในอยางที่ไมเคยเปนมากอนและตระหนักถึงความพยายามเพื่อเสริม
สรางความรวมมือไตรภาคี

16. เมื่อเดือนพฤษภาคม  2543 นาย Tadao Chino ประธาน ADB ไดแตต้ังคณะกรรมการระดับสูงเพื่อทบทวนการเตรียม
การดาน องคกรของ ADB เพื่อการประสานความรวมมือกับ NGO และเพื่อพิจารณาวาการเตรียมการดังกลาวพอเพียงตอการ
ดําเนินการตามภารกิจหลักของ ADB ในการลดปญหาความยากจนหรือไม โดยคณะกรรมการระดับสูงไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
จัดเตรียมรายงานนําเสนอ ซึ่งจะรวมอยูในรายงานฉบับสมบูรณที่รับรองโดยประธานในเดือนกันยายน 2544 หลังจากการหารือ
                                                
5 ADB. 1998. Cooperation Between Asian Development Bank and Nongovernment Organizations. Manila
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ทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางถี่ถวนแลว คณะทํางานไดนําประเด็นเรื่องประสบการณการทํางานระหวาง ADB กับ NGO
พิจารณาดวย และรวมถึงการทบทวนการดําเนินงานและการประเมินผลอื่นๆ ที่ไดทําการศึกษาในเรื่องการทํางานรวมกัน
ระหวาง  ADB และ NGO

17. คณะทํางานไดเสนอวา ADB ควรเสริมสรางศักยภาพของการจัดการองคกรและกระบวนการสําหรับการหารือและการ
เจรจารวมกับ NGO เพื่อใหความสําคัญตอการพัฒนาที่ดําเนินอยูหรือที่กําลังจะดําเนินงานของภาค NGO และ ADB สืบเนื่องจาก
ขอเสนอแนะจากการประชุมป 2544 ADB ไดจัดตั้งศูนยเครือขาย NGO (NGOC) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆภาย
ใต ADB NGOC มีหนาที่ในการเปนศูนยประสานงานกลางระหวาง ADB และ NGO ซึ่งไดแกการเปนจุดแรกที่ NGO สามารถ
ติดตอหากตองการทราบขอมูลหรือแนวทางการประสานความรวมมือกับ ADB โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศูนย NGOC จะทําหนาที่
บูรณาการความรูและประสบการณของ NGO เขากับการดําเนินการของ ADB ในเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคม  กําหนดและพัฒนากลยุทธการประสานงาน และการพัฒนาศักยภาพของ ADB ในการสรางปฏิสัมพันธเชิงรุกกับ NGOs

18. ต้ังแตที่ศูนย NGOC ไดกอต้ัง ศูนย NGOC ไดเริ่มพัฒนากลไกในการพัฒนากระบวนการหารือและการเจรจากับ NGO
โดยในป 2545 ไดมีการดําเนินการโครงการความชวยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional Technical Assistance initiative -
RETA) เพื่อจัดทํากรอบการดําเนินการ การประสานความรวมมือกับ NGO โดยจัดทํารวมกันระหวางผูแทนจากกลุมภาคประชา
สังคมและชุมชน หนวยงานราชการ ภาคเอกชน โครงการ RETA 6021 หรือ โครงการการใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อ
สรางกรอบความรวมมือ ADB-NGO  (Technical Assistance for a Framework for ADB-NGO Cooperation) ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร

19. กลยุทธ ADB ระยะกลาง (2544 - 2548) ไดใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใหความชวยเหลือดานการ
พัฒนาที่ทําให ADB จําเปนตองพัฒนาการประสานงานกับหนวยงานพัฒนาอื่นๆ ซึ่งรวมถึง NGO กลยุทธ ADB ระยะกลาง
(MTS) ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการทํางานรวมกับ NGO ในลักษณะใหม ที่นอกเหนือจากรูปแบบที่ดําเนินการ
ภายใตโครงการ   Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) นอกจากนี้ กรอบกลยุทธระยะยาว (Long-Term Strategic
Framework – LTSF) ยังไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกับภาคภาคีอื่นๆในการพัฒนา เชน ภาคประชาสังคม ภาคเอก
ชน เพื่อรับรองการใชทรัพยากรดานการพัฒนาที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด กรอบกลยุทธระยะยาวยังได
ระบุวา ADB จะตองหาทางพัฒนาการประสานงานรวมกันอยางใกลชิดกับ NGO ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ความรวมมือ
นี้จะตองรวมถึงการเจรจา การใหความชวยเหลือดานการเงิน การมีสวนรวมโดยตรงในการวางแผน การดําเนินงาน และการ
ประเมินผลโครงการ

D. กิจกรรมความรวมมือระหวาง ADB และ NGO ที่ดําเนินการอยู

20. ADB ไดประสานงานกับ NGO ในหลายกิจกรรมอยูแลว ดังนั้น สวนนี้ควรอานรวมกับขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
งานที่ปรากฏอยูในเรื่องกรอบการดําเนินงาน
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1. การเสริมสรางการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ADB ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

21. ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมานี้ NGO ไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ซึ่งบทบาทของ NGO นั้นไดเปนที่ยอมรับใน
ชุมชน รัฐบาล ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนา และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ

22. จุดแข็งหรือขอไดเปรียบของ NGO นั้นก็คือ NGO ดําเนินการเปนดังสะพานที่เช่ือมโยงชวยในการประสานงานกับชุม
ชนและดําเนินงานสนองตอบตอความตองการของชุมชน NGO ใชวิธีการในลักษณะใหมๆในการพัฒนา ซึ่งชวยใหโครงการกอ
ผลที่เปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง เสริมสรางความโปรงใสและหลักธรรมาภิบาล และชวยเปนปากเสียงใหกับกลุมเสี่ยงหรือ
กลุมตกขอบตางๆ

23. แนวทางปฏิบัติงานใหมที่ ADB ไดเริ่มนํามาใชในป 2544 ไดเสนอแนะใหมีการปรึกษาหารือกับ NGO ในทุกขั้นตอน
การวางแผนโครงการและการดําเนินงาน ในระหวางโครงการและการเตรียมการใหความชวยเหลือดานวิชาการ เจาหนาที่ ADB
ควรหารืออยางสม่ําเสมอกับ NGO เพื่อเก็บขอมูลและเพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือแนวทางเลือกอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความ
คิดเห็นจากกลุมบุคคลหรือชุมชนที่จะไดรับผลโดยตรงจากกิจกรรมของ ADB ในกรณีที่เหมาะสม หรือเปนไปได ควรให NGO
เปนที่ปรึกษา เพื่อชวยในการดําเนินการโครงการเงินกูหรือโครงการชวยเหลือทางวิชาการ นอกจากนี้ เจาหนาที่ ADB จะตอง
หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง NGO ในชวงการประเมินผลโครงการดวย

24. การเขามามีสวนรวมของ NGO ในโครงการของ ADB นั้นเพิ่มขึ้นจากต่ํากวา 10% ในป 2533 มาถึงมากกวา 50% ภาย
ในหนึ่งทศวรรษ การมีสวนรวมนั้นมักจะเปนในลักษณะความสัมพันธแบบเชิงธุรกิจ (a client-consultant relationship) อยางไรก็
ดี ก็มี NGO ที่ไดเขารวมการวางแผน และการประเมินผลโครงการโดยมิไดรับการชวยเหลือทางการเงินโดยตรงจาก ADB

25. โครงการ Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) ที่ไดจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2543 นั้นเปนการใหความชวย
เหลือทางการเงินเพื่อทําโครงการนํารองในเรื่องการลดปญหาความยากจนที่ใชแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนการมีสวนรวมและรูป
แบบใหม ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอื่นๆที่ ADB สนับสนุนอยู โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุน และ NGO ไดเขา
มามีสวนรวมในการวิเคราะหและสงแผนโครงการ และจัดการโครงการบางโครงการภายใต JFPR NGO ยังไดเปนหนวยงาน
ดําเนินการโครงการ JFPR ซึ่งทั้งสามภาคีไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและวิธีการแกไขปญหา
อุปสรรคในการประสานงานที่กอใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย

26. NGO ยังไดเขามามีสวนรวมในโครงการอื่นๆที่ไดรับจากการสนับสนุนดานทุนจากผูใหทุนที่ ADB รับเปนผูบริหาร
ทุน อาทิ โครงการ Poverty Reduction Cooperation Fund ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยสหราชอาณาจักร และ Cooperation Fund
in Support of the Formulation and Implementation of National Poverty Reduction Strategies ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดย
ประเทศเนเธอรแลนด นอกจากนี้ ศูนย NGOC กําลังจัดทํารายงานนําเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนดานการเงิน เพื่อดําเนินการ
โครงการใหม ที่นําเสนอโดย NGO ทั้งนี้ ศูนย NGOC ยังไดกําลังดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับการมีสวนรวมของ NGO ในโครง
การตางๆ แกเจาหนาที่สรางความเขาใจวา NGO มีฐานะเปน ผูรวมงานมิใชเพียงหนวยงานดําเนินงานตามโครงการเทานั้น
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27. NGO มักจะมีสวนรวมตอการวางแผนโครงการตางๆของ ADB ไดแก การประเมินความยากจนแบบมีสวนรวม
(Participatory Poverty Assessments - PPAs) และ การวางแผนโครงการและกลยุทธของประเทศ (Country Strategy and
Programs - CSPs) การปรึกษาหารือกับภาครัฐบาล NGO หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนั้นกลายมาเปนกระบวนการสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนานโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ ADB ในเรื่องพลังงาน สิ่งแวดลอม การตรวจสอบ และเรื่องน้ํา การ
หารือรวมกับ NGO นั้นเปนสวนสําคัญในการประชุมประจําปของ ADB โดยไดเปดโอกาสให NGO เขามาสวนรวมในการแลก
เปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นดานนโยบายหรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  กับผูแทนประเทศ เจาหนาที่ระดับสูง และผูบริหาร
ADB อนึ่ง การเดินทางไปรวมประชุมของคณะผูแทนประเทศ ยังเปนการเปดโอกาสให NGO สามารถอภิปรายไดอยางกวาง
ขวางในประเด็นตางๆได

28. ในป 2545 NGOC ไดจัดทําการหมุนเวียนเจาหนาที่ (rotational assignment) เปนระยะเวลาครั้งละ 5- เดือนแกสมาชิก
Asian NGO Community ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของแผนงานการใหบุคลากรของ NGO เขามารวมงานอยางใกลชิดกับ ADB และ
อาจขยายการดําเนินงานในลักษณะดังกลาว โดยสงเจาหนาที่ ADB ไปประจําที่สํานักงานของ NGO ตามประเทศตางๆ อีกดวย

2. การเสริมสรางความโปรงใส และปฏิสัมพันธโดยการเขาถึงขอมูล

29. ADB ตระหนักวาปจจัยสําคัญที่จะเสริมสรางการประสานความรวมมือกันนั้น อยูที่การสื่อสารที่ดี ระหวางกัน ADB
จึงไดเริ่มดําเนินการเพื่อพัฒนาการเผยแพรขอมูลและพัฒนาการสื่อสารระหวางหนวยงานที่สนใจและเกี่ยวของ

30. ตัวอยางเชน สํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆไดพยายามพัฒนาศักยภาพในการเผยแพรขอมูลใหแก NGO และ
สังคมโดยรวม ซึ่งไดแก การจัดทําจดหมายขาว web sites หองสมุด และแผนพับ อนึ่ง สํานักเลขานุการ สํานักงานกลาง และ
หนวยงานอื่นๆ ของ ADB ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเปนครั้งคราวโดยเปดโอกาสให NGO เขามามีสวนรวม

31. เมื่อเดือนกันยายน 2544 ADB ไดจัดทําจดหมายขาว Partnership Newsletter ออกมาเปนฉบับแรกซึ่งเปนจดหมายขาว
ภาคอิเลคโทรนิคสําหรับ NGO จดหมายขาวนี้ออกปละ 6-ครั้งและมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของ ADB
โครงการตางๆ การประชุม เอกสารสิ่งพิมพ และโอกาสดานการศึกษา และการฝกอบรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก อนึ่ง
Partnership ถือไดวาเปนเอกสารฉบับลาสุดที่ ADB เผยแพรใหแกสาธารณะ6

32. NGOC ยังไดรับผิดชอบสวนหนึ่งของ web site ของ ADB เพื่อรายงานประเด็นและการดําเนินงานสําคัญภายใตการ
ประสานความรวมมือระหวาง ADB ภาครัฐ และ NGO โดย web site จะรายงานลักษณะการทํางานระหวาง NGO และ ADB
และวาระการประชุมหารือ รายงานประจําปในเรื่องการประสานความรวมมือกับ NGO รายงานทางวิชาการ บทความ นโยบาย
คํากลาว และเอกสารอื่นๆ

                                                
6 ในเดือนเมษายน 2545ADB ไดจัดทําแผนพับฉบับปรับปรุงในเรื่องการประสานความรวมมือกับ NGO และเพื่อเผยแพรขอมูลแก NGO ที่สนใจในการ

ดําเนินงานรวมกับ ADB
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33. NGOC ยังใหบริการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โดยสง email มาที่ ngocoordinator@adb.org ซึ่งทาง NGOC จะตอบการ
สอบถามขอมูลดังกลาวทันที

34. นโยบายของ ADB ดาน Confidentiality and Disclosure of Information สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับงาน
ของ ADB และกิจกรรมตางๆของ ADB นโยบายนี้มีผลบังคับใช ในป 2538 และมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการเจรจาใน
ประเด็นเรื่องนโยบาย การดําเนินงาน และเปดประเด็นมุมมองในเรื่องตางๆ สิ่งสําคัญของนโยบายนี้เพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ขอมูล อนึ่ง เอกสารรายงานตางๆนั้นสามารถเผยแพรสูสาธารณะไดตามความตองการขอผูที่สนใจ ยกเวนในกรณีที่มีขอจํากัด
ทางกฎหมายที่บัญญัติไวหรือมีความจําเปนอื่นๆที่มิสามารถเผยแพรได อยางไรก็ดี เอกสารของ ADB  อีกจํานวนมากที่เผยแพรสู
สาธารณะตามหองสมุดกวา 160 แหง และปจจุบันรวมถึงศูนยขอมูล NGO อีกดวย

35. ADB โดยสํานักงานประสานงานหนวยงานภายนอก (Office of the External Relations) ไดออกแถลงขาวกิจกรรม
ADB แกสื่อมวลชน ซึ่งในงานแถลงขาวนั้น ADB ไดรายงานการมีสวนรวมของ NGO ในโครงการ และการวางนโยบายตางๆ
ของ ADB การแถลงขาวเปนวิถีทางที่สําคัญที่ ADB จะไดเผยแพรขอมูลกิจกรรมแกสาธารณะ และแก NGOs ภาคธุรกิจ และภาคี
ดานการพัฒนาอื่นๆ

3. การพัฒนาศักยภาพของ ADB เพื่อการประสานความรวมมือกับ NGO

36. ภารกิจของ NGOC ไดแกการสรางความตระหนักและจิตสํานึกของเจาหนาที่ ADB ในประเด็นปญหาตางๆของ NGO
และพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในการประสานความรวมมือกับผูแทน NGO อยางมีประสิทธิภาพ ในระหวางป 2546 NGOC
และ ฝายงบประมาณ บุคคล และทรัพยากรมนุษย  (Budget, Personnel and Human Resources Division) ไดจัดการฝกอบรมเจา
หนาที่จํานวน 4 ครั้ง ในเรื่องการทํางานรวมกับ NGO ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานประจําประเทศตางๆ ซึ่งถือไดวาเปนจุดริ
เริ่มโครงการฝกอบรมระยะยาวที่ผูแทนจาก NGO และหนวยงานราชการจะสามารถเขารวมเปนครั้งคราว อนึ่ง ในป  2546  ADB
ไดดําเนินการฝกอบรมในลักษณะเดียวกันแกเจาหนาที่ในเรื่องการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวม

37. ADB ยังไดจัดตั้งเครือขายภายในสําหรับเปนจุดประสานงานกลางกับ NGO ในสํานักงานประจําภูมิภาค 5 สํานักงาน
คณะทํางานประจําประเทศ สํานักงานประจําประเทศ และหนวยงานของ ADB อื่นๆ ต้ังแตป 2544 ADB ไดเพิ่มจํานวนบุคลากร
เพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธกับ NGO โดยการจัดตั้ง NGOC (ประกอบดวยเจาหนาที่ระดับ Professional 3 คน) และเจาหนาที่
ประสานงาน NGO ซึ่งทํางานใหกับสํานักงานประสานงานกับหนวยงานภายนอก (Office of External Relations) และ NGOC

4. การเสริมสรางศักยภาพของ NGO และการใหความชวยเหลือ องคกร (Institutional Support)

38. ADB ไดใหการสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพของ NGO โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูในการ
ประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการฝกอบรม โครงการเงินกูที่สนับสนุนโดย ADB และโครงการความ
ชวยเหลือทางวิชาการ (TA) ที่รวมอยูในกิจกรรมเสริมเสรางศักยภาพดานการจัดการและการดําเนินงานของ NGO ตัวอยางโครง
การความชวยเหลือทางวิชาการไดแก การสนับสนุน NGO สตรี 7 ประเทศ จํานวน 180 แหงเพื่อพัฒนาระบบการวางแผน การติด
ตามและประเมินผลโครงการ ADB ยังไดรวมใหการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการจัดทําเอกสารเรื่อง Investing in

mailto:ngocoordinator@adb.org
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Ourselves: Giving and Fund Raising in Asia ซึ่งจัดพิมพในป  2544 โดย Asia Pacific Philanthropy Consortium เอกสารดัง
กลาวเขียนโดยกลุม NGO และมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน NGO หาแหลงเงินทุนที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริม
สรางศักยภาพอื่นๆแกประเทศสมาชิกที่ดําเนินการอยูและหรืออยูในระหวางเริ่มดําเนินการ

5. การเสริมสรางศักยภาพการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ และ  NGO

39. นโยบาย ADB ป 1998 ในเรื่องการประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนไดกลาวไววา “จะตองดําเนินการ การ
พัฒนาองคกร และ การเสริมเสรางศักยภาพของภาครัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ NGO” นโยบายดังกลาวยังไดระบุวา“ การ
ประสานความรวมมือกับ NGO ในระดับประเทศจะตองเปนกระบวนการที่เปนพลวัตรที่ ADB หนวยงานภาครัฐ และNGOs จะ
ตองมีสวนรวม และ ADB จะตองดําเนินการเพื่อปลูกฝงความสัมพันธลักษณะไตรภาคีระหวาง ADB NGO และภาครัฐบาล”7 ซึ่ง
ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ต้ังแตการประเมินสถานการณความยากจน โครงการและกลยุทธของประเทศ (CSPs) ไปถึงเรื่อง
การวางแผนและการดําเนินงานกิจกรรมที่ ADB   สนับสนุน ADB  จะตองพยายามรักษาการประสานความรวมมือระหวางภาค
รัฐและ NGO ของประเทศสมาชิก (DMCs) นอกจากนี้ เจาหนาที่ ADB จะตองเขารวมการประชุมระหวางภาครัฐกับ NGO หรือผู
แทนชุมชน เปนครั้งคราว เพื่อชวยแกไขปญหาอันเกิดจากความแตกตางหรือความเห็นที่ไมตรงกันที่ อาจจะเกิดขึ้นได เพื่อพัฒนา
ความเขาใจอันดีและการทํางานรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมได

6. การตอยอดความรวมมือที่มีอยู

40. ADB ไดพยายามเปนอยางมากในการเสริมสรางและขยายความรวมมือกับ NGO เพื่อการพัฒนา (Developmental
NGOs) ซึ่งในชวง 2 -3 ปที่ผานมานี้ไดเห็นความกาวหนาอยางชัดเจน อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ตองพัฒนาอีกมากเพื่อที่ ADB จะ
ไดรับทักษะ และขอเดนของ NGO เพื่อพัฒนา การดําเนินงานของ ADB ภายในกรอบการดําเนินงานนี้เอง ที่เสนอใหทุกหนวย
งานของ ADB   ดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางเสมอกัน ซึ่งจากประสบการณที่ผานมาเห็นไดวา การปฏิสัมพันธระหวาง ADB   
และ NGO จะพัฒนาไดโดยการเสริมเสรางศักยภาพองคกรและองคความรูในเรื่องวิธีการสรางปฏิสัมพันธกับภาค NGO

E. การพัฒนากรอบการประสานความรวมมือ

41. กรอบการดําเนินงานนี้เปนผลจาก RETA 6021 หรือโครงการการใหความชวยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาค
(Regional Technical Assistance Initiative - RETA) ซึ่งไดเปดเวทีใหมีการเจรจาระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางกวางขวาง
ตามดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การประชุมหารือเปนระยะเวลาหลายเดือน เจาหนาที่   ADB และผูแทนจาก กลุม NGO
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกไดมีฉันทามติในเรื่องวิธีการพัฒนาการประสานความรวมมือ
เพื่อตอสูปญหาความยากจน ดังรางแผนกระบวนการหารือตามภาคผนวก 1

                                                
7 ADB. 1998. Cooperation Between Asian Development Bank and Nongovernment Organizations, p. 34. Manila.
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III. วิสัยทัศน

42. กรอบการดําเนินการเพื่อการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO ตระหนักวา NGO จะมี
บทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่งตอกระบวนการการพัฒนา และสามารถลดปญหาความยากจนที่มุงเนนการเจริญเติบโตที่เอื้อ
ประโยชนแกกลุมคนยากจน (pro-poor sustainable growth) การพัฒนาสังคม (social development) และหลักธรรมาภิบาล (good
governance) ประสบความสําเร็จได อยางไรก็ตาม ผลของความพยายามในการลดความยากจนจะสามารถพัฒนาไปได ดีอยางยิ่ง
หากทุกภาคีประสานความรวมมือกัน

43. การประสานความรวมมือนั้นอยูที่การมีความเขาใจ และความมุงมั่นที่ดี ซึ่งทุกฝายตางก็มีบทบาทตอความสําเร็จอยาง
เสมอกัน อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางภาคีทั้ง 3-ที่เปนอยูในปจจุบัน-นั้น-ไมสมดุลเทาไร-ซึ่งความไมสมดุลนี้เองที่ยังเปน
อุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมของ NGO ในดานการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

44. ความพยายามในการลดปญหาความยากจนที่ทั้ง ADB และรัฐบาลจะสัมฤทธิ์ผลไดโดยการประสานความรวมมือกับ
NGO อยางเปนระบบ นอกจากนี้ กรอบความรวมมือนี้จะสรางและขยายโอกาสสําหรับการประสานความรวมมือในลักษณะไตร
ภาคี เพื่อรับรองวานโยบาย โครงการ แผนงานของ ADB จะสะทอนประโยชนและดึงขอเดนของทั้ง 3 ภาคีเขาดวยกัน

45. กรอบการดําเนินการเพื่อการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO มีจุดมุงหมายเพื่อเสริม
สรางความเขมแข็งความสัมพันธไตรภาคีระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO เนื่องจากทุกภาคีจะมีบทบาทที่แตกตางกัน
ไปในกระบวนการพัฒนา และ เนื่องจากตระหนักวาความสัมพันธนี้มิอาจที่จะมีดุลภาพได กรอบการดําเนินงานนี้ จะมุงพยายาม
หาวิธีการที่จะเสริมสรางความสัมพันธระหวาง ADB และ NGO และ ระหวาง NGOs และภาครัฐบาล ซึ่งการพยายามนี้ชวย
กระบวนการพัฒนาและจะนําไปสูผลการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

46. ADB จะมีบทบาทหลักในการชวยเสริมสรางการประสานความรวมมือระหวาง NGO และหนวยงานภาครัฐ และ
พัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาของ ADB เอง โดยการขยายการประสานความรวมมือกับ NGO

47. เปาหมายโดยรวมของ กรอบการดําเนินงานเพื่อการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO
(ADB-Government-NGO Cooperation: A Framework for Action) นั้นคือ

การพัฒนาการประสานความรวมมือกันระหวางธนาคารพัฒนาเอเชีย  NGO และ ภาครัฐบาล เพื่อลดปญหา
ความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยความพยายามรวมกันในการสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ย่ังยืน

ท่ีเอ้ือประโยชนแกกลุมคนยากจน การพัฒนาทางสังคม และหลักธรรมาภิบาล.
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IV. ประเด็นปญหาและความทาทาย

48. จะเห็นไดวาในชวงหลายปที่ผานมา การปรึกษาหารือและการศึกษาไดใหความสําคัญกับประเด็นปญหาและความทา
ทายในเรื่องการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO8

A. ความจําเปนในการเสริมเสรางการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ ADB สนับสนุน

1. โครงการ

49.  NGO ควรมีสวนรวมในทุนกระบวนการของโครงการ โดยควรเนนการให NGO และชุมชนที่ อาจไดรับผลกระทบเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดแนวคิดและการวางแผนโครงการสนับสนุนโดย ADB และควรเพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง NGO และ
หนวยงานภาครัฐในการพิจารณาโครงการ     NGO มิควรเปนแคเพียงที่ปรึกษาโครงการแตควรชวยการสรางจิตสํานึกและการ
เผยแพรขอมูล และสรางเครือขายเพื่อชวยสรางฉันทามติระหวางหนวยงานตางๆ

50. ทั้งนี้ NGO ควรแสดงความตองการในการเขาไปมีสวนรวมในการประชุมเพื่อกําหนดหรือปฏิรูปนโยบายกับรัฐบาล
และสถาบันทางการเงินระหวางประเทศ   เนื่องจาก NGO ไดแสดงความสนใจเปนอยางยิ่งตอนโยบายการกูยืมเงิน โครงการเงิน
กู หรือเงื่อนไขการชําระเงินกู ซึ่งจะมีผลตอกลุมภาคีตาง ทั้งนี้ การแบงปนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปในประเด็นเฉพาะหนึ่งๆนั้น
จะสามารถชวยแกปญหาดังกลาวนี้ได และสามารถเปดโอกาสในการเจรจาระหวางภาคีสําคัญ

51. นอกจากนี้ ถึงแมวา  ADB ไดจัดตั้งระบบการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ กระบวนการดังกลาวอาจจะไมได
เปดโอกาสใหกลุมบุคคล กลุมเปาหมายบางกลุม หรือภาคีอื่นๆไดเขามามีสวนรวมในโครงการ ฉะนั้น ADB จะสามารถพัฒนา
กิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโดยการใหกลุมดังกลาวนั้นเขามามีสวนรวม และขณะเดียวกัน การมีสวนรวมของภาคี
อื่นๆ ในการตรวจติดตามและประเมินผลจะเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลของโครงการและกิจกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลของโครงการ ADB ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสนับสนุนผูแทนรัฐบาลในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตรวจติด
ตามและประเมินผ รวมกับภาคประชาสังคม

52. การขาดการเขาถึงฐานขอมูลโครงการอันรวมถึงกิจกรรมของ  ADB นั้นจะเปนอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมของ
ภาคภาคีตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการตรวจติดตามและประเมินผล

                                                
8 (I) จากการประชุมกลุมยอยในการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาคและการประชุมเพื่อรางกรอบ ณ สํานักงานใหญ ADB (November 2002); (ii) “Past NGO submissions

and Input to ADB on ADB-NGO Cooperation”, เวทีปราศรัย NGO เร่ือง ADB (November 2002); (iii) จากการประชุมกลุมยอยในการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ (June-October 2002); (iv) ขอเสนอแนะจากผูเขารวมเวทีอภิปราย ณ การประชุมประจําป ADB ครั้งที่ 35 ท่ีเมืองเชียงไฮ (May 2002); (v)
Recommendations for Strengthening ADB-NGO Dialogue and Cooperation, ร า ย ง า น เ พื่ อ เ ส น อ  ADB
โ ด ย  the Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (March 2002); (vi) ADB, Report of the
Task Force on Institutional Arrangements for Cooperation with Non government Organizations (September 2001);
(vii) “New NGO Center at ADB”, Forum Briefer 01-17, เ ว ที ป ร า ศ รั ย  NGO เ รื่ อ ง  ADB (A p r i l
2001); and (viii) ADB, Special Evaluation Study on Participatory Development Processes in Selected Asian
Development Bank Projects in Agriculture, Natural Resources, and Social Infrastructure Sectors (February 2001).
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2. การวางแผนโครงการ

53. ถาหาก NGO ทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศไดมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในการวางแผนโครงการระดับชาติ
วาดวยการพัฒนาและการลดปญหาความยากจน ซึ่งรวมถึงโครงการและกลยุทธระดับชาติ (CSPs) โครงการดังกลาวจะเขาถึง
ประเด็นปจจัยที่เกี่ยวของไดหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อจากประสบการณ องคความรู ความชํานาญการและเครือขายของ NGO9

3. นโยบาย

54. จากประสบการณที่ผานมา การวางนโยบายที่ไดเนนการมีสวนรวมของหลายฝายนั้นจะทําใหกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับจากสาธารณะมากขึ้น อยางไรก็ตาม มีเพียงรัฐบาลของไมก่ีประเทศเทานั้นที่ให
NGO เขามามีสวนรวมในการวางนโยบาย กฎหมาย หรือกฎระเบียบหลักๆของประเทศ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําให NGO มิไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมการวางแผนนโยบายประเทศดังกลาวนั้นก็คือความไมคุนเคยกับระบบและกระบวนการของรัฐบาลดานการ
ออกนโยบายหรือกฎหมาย

B. ความจําเปนในการเพิ่มความโปรงใสและปฏิสัมพันธโดยการเขาถึงขอมูล

55. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะของ ADB อาทิ โดยผานทาง web site ของ ADB   เอกสารสิ่งพิมพ แถลงขาว
เครือขายหองสมุด วิดีโอ และวิธีการสรางความตระหนัก อยางไรก็ดี ถึงแมวาจะมีความพยายามในการเผยแพรขอมูลเพียงใด ก็
ยังมีความไมเขาใจในเรื่องการดําเนินงานของ ADB ในประเทศตางๆอยู สาเหตุเปนเพราะขอมูลเกี่ยวกับ ADB และการดําเนิน
งานของ ADB นั้นยังไมมีเปนภาษาทองถิ่นตางๆ ซึ่งสงผลใหเกิดความการความรูและความตระหนักถึงการดําเนินงานของ ADB
และ เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการบางโครงการสามารแปลได โดยสวนมากใชงบประมาณดานความชวยเหลือทางวิชาการ
(TA) จาก  ADB

56. นอกจากนี้ ขอมูลดานกระบวนการและแผนดานการตัดสินใจของ ADB ยังมีอยูอยางจํากัด อาทิ ในขณะที่ ADB ไดให
คําปรึกษาในเรื่องนโยบายตางๆ ผลของการดําเนินงานดังกลาวและกระบวนการในการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณกอนที่จะราย
งานตอคณะการบริหาร ADB เพื่อรับการอนุมัตินั้นยังไมชัดเจน

57. นอกจากนี้ ADB ยังมีขอมูลของ NGO ไมมากพอ อันไดแกขอมูลขอบเขตการดําเนินงาน การมีสวนรวมในประเด็น
ดานการพัฒนา ความสัมพันธกับรัฐบาล ศักยภาพ และความชํานาญการ ฉะนั้น เมื่อ ADB ตองการหาภาคีรวมในทํากิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาหนึ่งๆ ไมวาจะเปนโครงการ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับดานนโยบาย ADB จึงไมอยูในสถานะที่สามารถระบุหนวยงานที่มี
ศักยภาพในการประสานความรวมมือ ซึ่งปญหาดังกลาวจะสงผลตอความสําเร็จของโครงการโดยรวม

                                                
9 แนวทางใหมดานการดําเนินงานทางธุรกิจของ ADB ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาตองมีการหารือกับภาคีตางๆ อันรวมถึงภาคประชาสังคม และในชวงระหวาง

การรางรายงานโครงการและกลยุทธประเทศ (CSP) และการดําเนินโครงการ ซึ่งการประสานงานเพื่อหาทุนภายนอกและการดําเนินงานตาม CSPนั้นจะตองรวม
ดําเนินการกับรัฐบาลประเทศ DMC และภาคประชาสังคม
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58. ถึงแมวา ADB ไดทํางานรวมกับ NGO มากกวา 20-ปแลว-ศักยภาพดานการจัดการและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการมี
สวนรวมของ NGO ในการดําเนินงานของ ADB และบทเรียนที่ไดรับมาจากโครงการ ที่ผานๆมา ยังคงมิไดรับ การพัฒนา เทาที่
ควร การขาดขอมูล ที่พอเพียง และ มีประสิทธิภาพ ในเรื่องการประสานงานกับ NGO ทําใหศักยภาพ ADB ในการที่จะเรียนรูจา
กบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงานที่ผานมานั้นลดลง นอกจากนั้น ยังมีความจําเปนที่จะเก็บรวมรวมและประเมินบทเรียนดังกลาว
จากผูสนับสนุนดานการงบประมาณอื่นๆ  (Donors) ที่ประสานงานกับ NGOs

59. โดยรวมแลว ในการดําเนินงานตามกรอบฯ   ADB  ควรทํางานกับผูสนับสนุนดานงบประมาณอยางใกลชิดมากขึ้น
และพยายามเรียนรูจากประสบการณที่ผานมา ในแตละประเทศ  ADB ควรสรางเครือขายกับองคการพัฒนาระหวางประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของแตละหนวยงานในการประสานความรวมมือกับ NGO

C. ความจําเปนในการเสริมสรางศักยภาพเพื่อสนับสนุนการประสานความรวมมือระหวางภาคีตางๆ

60. ADB ยึดมั่นในการเสริมสรางการมีสวนรวมของประเทศในโครงการความชวยเหลือตางๆ ที่ ADB ดําเนินการกับแต
ละประเทศ ซึ่งการเสริมสรางความมีสวนรวมนี้จะสัมฤทธิ์ไดหาก NGO ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาโครงการดังกลาวมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม อุปสรรคที่สําคัญที่ทําใหการเสริมสรางศักยภาพเพื่อการประสานงานระหวาง ADB ภาครัฐ และ NGO ไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องการการขาดความเขาใจซึ่งกันและกัน การขาดความผูกมัด ทรัพยากรและโอกาสในการประสาน
งานกันอยางแทจริง นอกจากนี้ กลไกที่สามารถรับรองการเจรจา ความโปรงใส และความเชื่อถือไดของภาคีตางๆนั้นยังมีไมพอ
เพียงนัก การขาดความเขาใจและการยอมรับในบทบาทและประโยชนที่ภาคีตางๆมีตอกระบวนการพัฒนานั้นทําใหภาคีตางไม
สามารถรวมมือกันได ประกอบกับการขาดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในการใหภาคีตางๆเขามามีสวนรวม ดังนั้น ทั้ง ADB และ
ภาครัฐจึงตองใหความสนใจและความพยายามอยางพอเพียง เพื่อเปดโอกาสให  NGO เขามาเปนภาคีเพื่อการพัฒนาอยางเต็มตัว
และเพื่อสรางและพัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง

61. มิใชทุก NGO ที่มีศักยภาพพอในการที่จะเขามาภาคีดานการพัฒนาอยางเต็มตัว ในหลายประเทศ NGO ยังไมไดพัฒนา
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือการสรางเครือขายเพื่อการเขามาหารือรวมกับกลุมเปาหมาย รัฐบาล
องคกรความชวยเหลือระหวางประเทศ หรือหนวยงานดานการพัฒนาอื่นๆ  เนื่องจาก NGO สวนใหญมักจะมุงเนนที่จะทํากิจ
กรรมดานการพัฒนาหลักของตนเทานั้นและยังขาดทรัพยากรทั้งทางดานบุคคลและการเงินพอที่จะพัฒนาความสัมพันธกับ
หนวยงานภาครัฐหรือองคการระหวางประเทศ อาทิ ADB ยกเวนในกรณีที่เปนการใหที่ปรึกษาสําหรับกิจกรรมที่ไดรับ
สนับสนุนทางการเงิน ศักยภาพในการจัดการและเชิงองคกรยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประสิทธิภาพของ NGO ยังไมดีเทาที่ควร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง NGO ในระดับชุมชนที่ยังขาดงบประมาณในการจางบุคลากร การพัฒนาและการดําเนินงานโครงการ และ
การสรางเครือขายซึ่งการที่ NGOไมมีเครือขายระหวางกัน และ การไมมีหนวยงานกลางที่ทําให NGO ไมสามารถรวมกันระบุ
ประเด็นปญหาที่ NGO ประสบอยู และ ทําใหไมมีศักยภาพในการประสานหรือตอรองกับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําให NGO ไมสามารถรวมมือประสานงานกันไดเนื่องจากการแขงขันระหวางกัน

62. ดังนั้น ประเด็นที่สําคัญจึงอยูที่การเลือกเฟน NGO ที่จะเขามาเปนภาคีหลักกับ ADB เพื่อสรางหลักประกันวา ความ
รวมมือนั้น จะเปน ความรวมมือที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนการดําเนินการเลือก NGO ที่เหมาะสมนั้นเปนสิ่งที่ไมงายตอเจาหนาที่ ADB
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การขาดการวิเคราะหอยางเพียงพอ จะทําใหไมสามรถรับทราบถึงขอมูลวา NGO เปนกลุมใด ซึ่งบาง NGO อาจจะเปนกลุมเพื่อ
การพัฒนาในขณะที่บางกลุมอาจจะเปนกลุมทางการเมือง

D. ความจําเปนในการเสริมเสราศักยภาพความรวมมือระหวางรัฐบาลและ NGO

63. โดยสวนมาก NGO มักจะดูเหมือนเปนเพียงหนวยงานดําเนินงานโครงการ หรือพวกกลุมเฝาระวังที่คอยจะสรางแต
ปญหา รัฐบาลหลายประเทศ ยังคงมีความไมไววางใจใน  NGO และพยายามที่จะควบคุม NGO ซึ่งการที่ NGO และรัฐบาลตาง
ไมมีความไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกันทําใหทั้งสองฝายไมสามารถสื่อสารกันได และมักจะกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางกัน
มากกวาความพยายามที่จะประสานงานกันแตโดยดี ปญหาดังกลาวทําให NGO ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาระดับ
ชาติไดเทาใดนัก

64. รัฐบาลบางประเทศไมมีกรอบดานกฎหมาย การเก็บภาษีอากร และกฎระเบียบอื่นๆที่เอื้อและโปรงใสตอการดําเนิน
งานของ NGO ซึ่ง NGO และรัฐบาลประเทศสมาชิกหลายประเทศ ไดแสดงความสนใจการพัฒนากรอบดังกลาวเพ่ือสงเสริม
การปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาล และ NGO โดยการชวยเหลือของ ADB หรือผูใหทุนอื่นๆ

65. ประเทศสวนใหญยังขาดกลไกเชิงสถาบันที่จะเปดโอกาสให NGO เขามามีสวนรวมและดําเนินการหารือในลักษณะ
เปดหรือในลักษณะที่สงเสริมการมีสวนรวม (Participatory Manner) โดยมากแลว รัฐบาลยังขาดกลไกที่ชัดเจนและมีประสิทธิ
ภาพในเรื่องการเจรจากับ NGO ทั้งในระดับชาติ (ไดแกการประสานงานกับกระทรวงหรือกรม) หรือในการประสานงานกับภาค
ตางๆ อาทิ ภาคกสิกรรม สิ่งแวดลอม หรือสาธารณะสุข

66. จนถึงปจจุบันนี้ องคระหวางประเทศที่ใหชวยเหลือทางการเงินยังมิไดประสานรวมกับรัฐบาลตางๆอยางพอเพียงใน
การรับรองบทบาทของ NGO ในเรื่องนโยบายหรือโครงการ หรือในเรื่องการวางแผนการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาวาจะ
ดําเนินการในภาคใด หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับการประสานงานดานการขอความชวยเหลือ เปนตน

V. การตระหนักถึงการประสานความรวมมือระหวาง ADB ภาคราชการ และ NGO

67. เมื่อผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขารวมการประชุมเพื่อรางกรอบการดําเนินงาน (write-shop) ซึ่งไดกําหนด และ
อภิปรายกันอยางกวางขวางในเรื่องขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งผูเขารวมประชุมไดระบุสมมติฐานและความเสี่ยงที่
พึงจะเกิดขึ้นไดจากการดําเนินการตามขอเสนอแนะ ซึ่ง ADB ไดทําบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ แต ณ ที่นี้ ขอกลาวประเด็น
สําคัญโดยสรุปดังนี้

o ความพยายามของ ADB ในการเสริมสรางการประสานความรวมมือระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO ใน
อดีตและที่ดําเนินการอยู  ผูเขารวมประชุมฯ ไดกลาวถึงความพยายามในการเสริมสรางความรวมมือที่ ADB ไดและ
กําลังดําเนินการ ซึ่งประเด็นนี้ไดรวมอยูในกรอบการดําเนินการ เนื่องจากกรอบฯมิไดมีขึ้นเพื่อเริ่มดําเนินการสิ่งใหมๆ
แตจะเปนการเสริมสรางศักยภาพกิจกรรมที่ทําอยูและขยายการปฏิบัติใหทั่วทั้งองคกร
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o  ความจําเปนในการสรางวิธีการดําเนินงานในลักษณะตางๆกันเพื่อใหเหมาะสมกับแตละทองถิ่น ศักยภาพ ประเภท
จํานวนสมาชิก และภารกิจที่หลายหลายของ NGO ทัศนคติรัฐบาลที่แตกตางกันไปตอ NGO และศักยภาพในการ
ประสานงานกับ สภาวการณทางกฎหมายที่แตกตางอยางมาก งานของ ADB ในภูมิภาคนั้นๆ เปนสาเหตุที่ทําใหไม
สามารถวิธีการที่ใดเพียงวิธีการเดียวในการพัฒนาความรวมมือระหวางสามภาคีได กระทั้งวีถีทางที่ดูเหมือนจะ
สามารถดําเนินงานไดงายๆและไมสลับซับซอนเทาใดนักก็อาจจะไมประสบความสําเร็จสําหรับบางประเทศหรือบาง
จังหวัดหรือรัฐในประเทศได ฉะนั้น การดําเนินงานตามขอเสนแนะตามกรอบฯนี้จะตองปรับใหเหมาะสมกับปจจัย
ตางๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลกรอบประจําป และการทบทวนกรอบฯตามผลการประเมินนั้นอีก
ดวย

o วิธีการดําเนินการที่ไมรีบเรงแตรอบคอบ ดวยเหตุผลในลักษณะเดียวกันกับที่ไดกลาวไวแลว และเนื่องจากทรัพยากร
นั้นมีอยูอยางจํากัด มิใชทุกกิจกรรมที่ไดเสนอแนะในโครงการจะตองทําทันทีและทุกๆที่ การดําเนินงานตามกรอบฯนี้
ควรใชเวลา

o ทรัพยากรที่มีอยู ผูเขารวมประชุมฯไดพิจารณาขอจํากัดดานการเงินและทรัพยากรบุคคลในงานการเสริมสรางการ
ประสานความรวมมือ ซึ่งภาคีท้ัง 3 จะตองชวยสนับสนุนดานการเงินและบุคลากร โดย  ADB  จะยังคงการดําเนินงาน
ของคณะทํางานเพื่อประสานความรวมมือกับNGO ที่ประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม รัฐบาล และ NGO จะตองให
ความชวยเหลือดานทรัพยากรดังกลาว ซึ่งควรมากกวาที่เคยใหในอดีต

o บทบาทของรัฐบาลที่จําเปน การสรางความสัมพันธระหวาง ADB และ NGO อยางไรก็ดี ดวยเหตุผลลักษณะเชิงองค
กรของ ADB   การที่ NGO จะสามาระเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนไดนั้นจะกระทําไดหากรัฐบาล
เขามาเปนหนึ่งในความสัมพันธไตรภาคี

VI. แผนการดําเนินงานระยะกลาง

68. กรอบการดําเนินงานไดเสนอกิจกรรมหลักในการเสริมสรางพัฒนาการประสานความรวมมือระหวาง ADB ภาครัฐ
และ NGO ซึ่งกิจกรรมที่เสนอมานั้นสามารถแบงออกเปน 5 ลักษณะกวางๆ (ซึ่งบางกิจกรรมอาจจะซ้ําซอนกันอยูบาง) ดังนี้

o การเสริมสรางการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆในกิจกรรมที่สนับสนุนโดย ADB

o การเสริมสรางความโปรงใสและปฏิสัมพันธโดยการเขาถึงขอมูล

o การพัฒนาศักยภาพของ ADB ในการประสานงานกับ NGO

o การเสริมสรางศักยภาพ NGO และการใหการสนับสนุนเชิงสถาบัน

o การเสริมสรางการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและ NGO

69. กิจกรรมที่ไดเสนอ ณ ที่นี้ จะเริ่มดําเนินการระหวางป 2546 – 2548  (ซึ่งตรงกับระยะเวลาดําเนินการตามกลยุทธระยะ
กลางของ ADB) อนึ่ง กิจกรรมบางอยางอาจจะดําเนินการตอเนื่องจากระยะเวลาดังกลาว และขอเสนอแนะดําเนินงานในป 2549
เปนตนไปอยูในภาคผนวก 2
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A. การเสริมสรางการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆในกิจกรรมที่สนับสนุนโดย ADB

1. แนวทางการมีสวนรวมของภาคีตางๆ

70. ADB มีคูมือแนวทางและมาตรฐานการมีสวนรวมแกภาคีตาง โดยแนวทางสวนใหญนั้นปรากฏอยูใน “คูมือวาดวย
ความยากจนและการวิเคราะหทางสังคม (เดือนธันวาคม 2544)  (Handbook on Poverty and Social Analysis: A Working
Document) (โดยเฉพาะในภาคผนวก 4 เรื่อง “การมีสวนรวม” และ “การวิเคราะหผูมี ส ว นไ ด เ สี ย ”
(“Participation and Stakeholder Analysis”)10

71. การมีสวนรวมของภาคีนั้นสามารถและควรที่จะเกิดขึ้นในหลายระดับ และในหลายชวงเวลาของการดําเนินงานโครง
การ ADB ไดพยายามเปนอยางมากในการสรางกระบวนการประชุมหารือที่ใหภาคีตางๆเขามามีสวนรวมในการพิจารณาโครง
การเงินกูและโครงการอื่นๆ การมีสวนรวมของภาคีนั้นควรเนนในประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายของ ADB ในเรื่องสิ่งแวดลอม
มิติหญิงชาย กลุมชนพื้นเมือง และการกลับคืนสูถ่ินฐาน โดยการจัดทําแผนการหารือ (Consultation Plans)

72. อยางไรก็ตาม ควรพยายามสรางระบบการมีสวนรวมของ NGO ในการดําเนินงานของ ADB อีกทั้ง ADB ควรนําคูมือ
แนวทางการมีสวนรวมที่เปนทางการมาใชการคัดเลือกและดําเนินการรวมกับ NGO ในโครงการที่ ADB สนับสนุน แนวทางนี้
จะระบุวิธีการกําหนด NGO ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระหวางประเทศ ที่เหมาะสม และพัฒนาแผนการมีสวนรวม
(Participation Plan) และใหรูปแบบสําหรับการจัดทําเอกสารรายงานผลกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งควรจะเปนภาษาทองถิ่นนั้น
เอกสารดังกลาวควรมีประเด็นเรื่องความคิดเห็นทั้งที่ตรงกันและที่ขัดแยงกัน ADB จะหาคําตอบและติดตามประเด็นปญหาดัง
กลาว และดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูที่เขารวมการหารือ ADB ควรเผยแพรบันทึกการหารือเพื่อเปนการสรางความเขาใจใหผูที่
ตองการหรือจําเปนที่จะรับทราบขอมูล และเพื่อสนับสนุนความโปรงใสในการดําเนินงานของ ADB: ADB จะตองสรางหลัก
ประกันวาการจัดทําเอกสารสําหรับการหารือทุกครั้งนั้นจะตองสมบูรณและเผยแพรภายใน 1 เดือนหลังจากการประชุม

 73. ถึงแมวา ADB จะจัดทําคูมือโดยสวนกลาง สํานักงาน ประจําประเทศ รัฐบาลประเทศสมาชิก และ  NGO ควรจะดําเนิน
การปรับคูมือใหเขากับเงื่อนไขของแตละประเทศ

                                                
10 เอกสารอื่นๆ ไดแก ADB’s May 1994 Handbook for Incorporation of Social Dimensions in Projects; Alan Fowler,

Enhancing Participation in Country Strategy and Program Planning, ADB Social Development Papers No.2, May
2001; Thomas F. Carroll, Social Capital, Local Capacity Building, and Poverty Reduction, ADB Social
Development Papers No. 3, May 2001; and ADB’s December 2001 Business Processes for the Reorganized
ADB. แ ล ะ  Sam Kaner, Lenny Lind, Catherine Toldi, Sarah Fisk, and Duane Berger, Facilitator’s Guide to
Participatory Decision-Making, New Society Publishers, April 2001 (ซึ่งไดใชเปนพื้นฐานรูปแบบการฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องการ
ใหความชวยเหลือการดําเนินงานแกองคกรภายนอก (Facilitation))
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สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A1. ADB ควรจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการมีสวนรวม และการเผยแพรขอมูล และ
นําประเด็นนี้เขารวมอยูในคูมือการดําเนินงาน ADB ควรพัฒนารูปแบบสําหรับการจัดทําเอกสารการประชุมหารือที่
สําคัญกับภาคี โดยรวมทั้งกลไกการประเมินผลจากภาคีตางๆที่เขารวมการประชุมหารือ

2. ระดับและกลไกการมีสวนรวมของภาคี

a. ระดับประเทศ

74. ประเด็นสําคัญในการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีนั้นเปนไปในระดับประเทศ สํานักงาน ADB ประจําประเทศ
และหนวยงานรัฐบาลของประเทศสมาชิกควรจัดการประชุมไตรภาคีอยางสม่ําเสมอ (อยางนอยปละหนึ่งครั้ง) เพื่ออภิปรายการ
ดําเนินการของ ADB ในประเทศนั้นๆ (ตามรายละเอียด ขอ 67) การประชุมหารือนั้นควรจัดขึ้นเพื่อใหขอมูลดานเอกสารโครง
การหรือกลยุทธระดับประเทศ (CSP) ของ ADB และเปนการประเมินความกาวหนาของประเทศในการลดปญหาความยากจน
ซึ่งเปนเปาหมายที่อยูภายใต Poverty Reduction Partnership Agreements หรือ Millennium Development Goals สํานักงาน ADB
ประจําประเทศ โดยประสานงานกับเจาหนาที่สํานักงานใหญและหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของ จะรับผิดชอบในการจัดการ
ประชุมระหวางภาคี (Partnership Meetings)

75. จากกระบวนการทํางานใหมของ ADB ที่ใหการหารือกับภาคประชาสังคม รัฐบาล    ในการเตรียมโครงการและกล
ยุทธระดับประเทศ (CSP) ซึ่งศูนย NGOC อาจจะชวยในการดําเนินการ นั้นควรให NGO เขามามีสวนรวมอยางมากในกระบวน
การดังกลาว ผูแทน NGO ควรใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน CSP และควรมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ประเด็นสําคัญใน  CSP   นอกจากนี้  NGO และภาคีอื่นๆควรไดรับเอกสาร  CSP ภายในเวลาที่เหมาะสม คณะทํางาน CSP ควร
ระบุคุณประโยชนที่ภาคีประเทศตางๆไดใหแกสาระและฉันทานุมัติของ CSP

76. นอกจากนี้  ADB และภาครัฐบาลควรทดลองแนวทางใหมในการที่จะสนับสนุนให NGO เขามาสรางประโยชนใหกับ
การดําเนินงานโครงการเงินกู อาทิ  NGO อาจจะสามารถชวยในการระบุประเด็นทาทายหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน รวมถึง
การใหความรูกับภาค NGO ในเรื่องความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปหรือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นมา ในระหวางการดําเนินงานตาม
กรอบ ADB ควรให NGO เขามามีสวนรวมอยางหนึ่งในหนึ่งโครงการเงินกู บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการดังกลาวจะนําไป
บูรณาการในคูมือการประสานความรวมมือ ดังที่กลาวในขอเสนอแนวทางปฏิบัติ A1

77. ควรขยายการดําเนินงานจัดการประชุมระดับประเทศที่จัดโดยสํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆหรือหนวยงาน
ดําเนินการอื่นๆของประเทศสมาชิก ที่จะจัดขึ้นเพื่อหารือรวมกับ NGO ในเรื่องโครงการของแผนงานเปนระยะๆ การประชุมดัง
กลาวควรเนนหารือในเรื่องประเด็นปญหา ประเด็นที่ NGO หรือชุมชนเปนหวง การติดตามผลโครงการ แลปญหาหรืออุปสรรค
อื่นๆ และรวมทั้งความเปนไปไดในการตอยอดหรือเพิ่มการประสานความรวมมือระหวางกัน
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78. หากภาคีตางๆมีความเห็นไมลงรอยกัน ADB ควรใหขอมูลที่ถูกตองและงายตอการเขาใจ และควรชวยจัดการประชุม
หารือเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือเพื่อหาขอยุติในประเด็นปญหาดังกลาว ควรพยายามแกไขปญหาดังกลาวทันทีเพื่อหลีก
เลี่ยงที่จะตองมีการใชมาตรการอื่นๆที่อาจจะใชเวลานานและใชทรัพยากรมาก (อาทิ กระบวนการตรวจสอบปญหา) หรือ การที่
จะตองเล่ือนระยะเวลาการเริ่มดําเนินการออกไป อยางไรก็ตาม รัฐบาลประเทศสมาชิกมีภาระหนาที่ที่จะจัดการประชุมหารือกับ
ภาคีที่เกี่ยวของ

79. ADB จะพยายามสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของ NGO ในการตรวจติดตามและประเมินผลในนโยบายของ ADB
ในโครงการตาง ซึ่งการมีสวนรวมดังกลาวนั้น ไมวาจะเปนจะเปนดําเนินการตามสัญญาเหมาชวง (sub-contract) หรือจะเปนการ
ดําเนินการเองทั้งหมด จะตองเอื้อตอกลไกการตรวจติดตามประเมินผลที่ ADB ดําเนินการอยู อันรวมถึงกลไกการเฝาระวังของ
ADB และการจัดตั้งคณะผูชํานาญการ (panels of experts) ADB อาจจะใหการชวยเหลือทางวิชาการแก NGO บางแหงเพื่อเสริม
สรางความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินผล การให NGO เขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้นควรเริมกับโครงการที่ใหญและ
มีความซับซอนที่จะสงผลแกคนจํานวนมาก

80. ในเรื่องนโยบายประเทศหรือโครงการที่ ADB เขาไปมีสวนรวม ADB จะพยายามใหการชวยเหลือทางวิชาการ (TA)
เพื่อสรางเสริมศักยภาพประเทศสําหรับการรวมหารือกับภาคีตางๆทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ผลของการหารือ
ระหวางภาครัฐและ NGO ควรจะนํามาใชเปนนโยบายที่ดีที่ไดรับการยอมรับจากทุกภาคในสังคม

81. ADB ควรให NGO และภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาการดําเนินงานและนโยบายโดยรวม
ของ ADB ที่พึงไดทําในเรื่องสิ่งแวดลอม นโยบายดานน้ําและการพัฒนากรอบการดําเนินการนี้ ขอมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาและ
นโยบายของ ADB ควรมีอยูใน web site ของ ADB เพื่อเปนการเผยแพรแกสาธารณะ

82. ในการจัดการประชุมหารือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ สํานักงาน  ADB ประจําประเทศตางๆควรหาแนวทางรับ
ความชวยเหลือจากภาคี NGO เพื่อชวยในการพิจารณาวาระที่มีความสนใจตรงกันและกระบวนการหารือที่เหมาะสม และเพื่อจัด
ให NGO และภาคภาคีอื่นไดเขามามีสวนรวม อนึ่ง NGO จําเปนตองพัฒนากลไก (อาทิ การสรางเครือขาย) เพื่อหารือระหวาง
NGO ดวยกันเองเพื่อสรางความเขาใจอันดีในจุดยืนและความคิดเห็นของตนในเรื่องนโยบาย โครงการที่ ADB สนับสนุน การ
แตงต้ังหนวยงานประสานงานงานสําหรับฝาย NGO  (ไมวาจะเปน ศูนยประสานงาน NGO ทั้งหมดหรือแบงตามภาค NGO
ตางๆ) จะชวยเสริมสรางการเจรจาในเรื่องประเด็นปญหาตางไดดีขึ้น

83. ควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่ประสานงาน NGO (หรือเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภายนอก) ประจําสํานักงาน
ADB ประจําประเทศตางๆ เพื่อเปนการชวยสนับสนุน การพัฒนาความสัมพันธไตรภาคี11 ในระหวางการดําเนินงาน 3-ป ตาม
กรอบฯ ควรใหมีตําแหนงเจาหนาที่ประสานงาน NGO 3-5 ตําแหนง ในสํานักงาน ADB ประจําประเทศ ที่มี NGO ที่ทํางานใน
เชิงรุก

                                                
11 ในป 2544 ไดมีการแตงต้ังผูเชี่ยวชาญดาน NGO โดยสํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆ อยางไรก็ตาม ยังไมเคยมีการแตงต้ังเจาหนาที่ประจําที่ดําเนินงานกับ

ภาคประชาสังคม  
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84. สํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆ ควรสามารถใชงบประมาณ เปด (discretionary budgets) สําหรับกิจกรรมของ
NGO และเงินสนับสนุนขนาดเล็กเพื่อการชวยเหลือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปรึกษาหารือและการประสานงานกับ NGO
และระหวาง NGO และภาครัฐ

สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A2. สํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆควรจัดการประชุมไตรภาคีเพื่อหารือโครงการและกลยุทธประเทศ  (CSP) ความ
กาวหนาในการบรรลุผลในการลดปญหาความยากจน ปญหาหรืออุปสรรคอื่นๆ และเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับงาน
ของ ADB ที่มีตอการพัฒนาระดับชาติใหแก NGO และภาคประชาสังคม

A3. ดวยการชวยเหลือของ NGOC หนวยงานประจําภูมิภาคหรือรัฐบาลควรให NGO เขามามีสวนรวมในการพัฒนาแผน
โครงการและกลยุทธประเทศ และ อื่นๆที่เกี่ยวของกับ CSP กอนกระบวนการการตัดสินใจ

A4. ADB และรัฐบาลจะพยายามให NGO เขามามีสวนรวมในโครงการเงินกูอยางนอยหนึ่งโครงการ

A5. ADB ควรเสริมสรางศักยภาพการหารือ ณ ที่ดําเนินการโครงการ รวมกับภาคีตางเพื่อรับรองการมีสวนรวมของชุมชน
กอนที่จะมีการอนุมัติโครงการ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการหารือรวมกับสาธารณะเพื่อประโยชนแกทุกฝายหากโครงการ
ดังกลาวไดรับการอนุมัติใหเริ่มดําเนินการ

A6. ในสวนนโยบายหรือโครงการประเทศที่ ADB เขาไปมีสวนรวม ADB ควรพยายามดําเนินการใหความชวยเหลือทาง
วิชาการเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมกับพหุภาคีตางๆ

A7. ADB ควรดําเนินการในการให NGO มีสวนรวมกับการพัฒนานโยบาย ADB ตอไป

A8. ADB จะพยายามริเริ่มให NGO และผูที่มีสวนไดสวนเสียในการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ ADB ซึ่งควรจะเริ่ม
ตนในโครงการที่ใหญและมีความซับซอนที่จะสงผลตอคนในวงกวาง

A9. ภายในป 2548 ADB ควรจะพยายามแตงตั้งเจาหนาที่ประจําประสานงาน NGO 3 – 5 ตําแหนงในสํานักงานประจํา
ประเทศตางๆที่มีภาค NGO ที่เขมแข็ง

b. ในระดับอนุภูมิภาค

85. ไดมีการเสนอใหจัดการประชุมประจําป โดยให NGO สงผูแทนเขารวมในการประชุมระดับอนุภูมิภาคตางๆของ ADB
ซึ่งไดแกภูมิภาคเอเชียใต เอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เอเชียตะวันออกเฉียงใต และแปซิฟก ซึ่งการ
ประชุมอนุภูมิภาคนี้ควรเนนประเด็นปญหาที่ประเทศในภูมิภาคนั้นประสบอยู โดยรวมถึงโครงการขามเขตแดนของ ADB และ
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กิจกรรมอื่นๆ ไดแก กลยุทธและการศึกษาเรื่องการลดปญหาความยากจน ประเด็นปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน
แปลงและปฏิรูปสถาบัน และโครงการพัฒนาระดับอนุภูมิภาค   ADB ควรพยายามที่จะใชกลไกที่มีอยูเพื่อใหสัมฤทธิ์วัตถุ
ประสงคนี้ ตัวอยางเชนการให NGO เขารวมเปนภาคีหนึ่งในคณะทํางานโครงการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เปนตน

86. การประชุมระดับอนุภูมิภาคควรเริ่มดําเนินงานภายในปแรกของการดําเนินการตามกรอบฯ โดยสํานักงานประจําภูมิ
ภาคและสํานักงานประจําประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยรวมกับหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิก
อนึ่ง ควรใหมีจํานวนผูแทนภาค NGO เขารวมการประชุมอนุภูมิภาค และรวมถึงการประชุมหารืออื่นๆ พอสมควร

สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A10. การประชุมระดับอนุภูมิภาคประจําปควรจัดโดย ADB และรัฐบาลเพื่อหารือในประเด็นปญหาในอนุภูมิภาคหรือขาม
เขตแดน โดยใชกลไกที่มีอยูแลว ควรมีผูแทน NGO เขารวมประชุมในฐานะที่เปนภาคีอยางเต็มตัว

c. ระดับภูมิภาค

87. ไดมีการเสนอวาภายใน 3 ปของการดําเนินงานตามกรอบฯ ADB จะตองจัดการประชุมระดับภูมิภาคระหวาง ADB
ภาครัฐบาลและ NGO เพื่อหารือในประเดินเรื่องการดําเนินงานตามกรอบฯ และเพื่อหารือในประเด็นดานกลยุทธ หัวขอโครง
การ และประเด็นดานความเปนองคกร ADB ควรใหการสนับสนุนดานการเงินสําหรับการประชุมดังกลาว โดยภาครัฐและ NGO
ควรเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ในการกําหนดวาระและจัดเตรียมการประชุม

88. หากการประชุมดังกลาวประสบผลสําเร็จ ADB จะพิจารณาจัดการประชุมลักษณะดังกลาวทุก 2-ป รวมกับการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ADB ประจําป (และการประชุมควรจัดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมากกวาในประเทศอื่นๆ)

สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A11. ADB ควรจัดการประชุมl ADB ภาครัฐ และ NGO ภายในสามปของการดําเนินงานตามกรอบฯ ADB อาจจัดการ
ประชุมลักษณะดังกลาวทุก 2-ป รวมกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ADB ประจําป เมื่อมีการจัดการประชุมดัง
กลาวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
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B. การสงเสริมความโปรงใสและตรวจสอบไดโดยการเขาถึงขอมูล

89. เพื่อการประสานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ ภาคีทุกฝายตองแบงปนขอมูลกันอยางเปดเผย การสื่อสารในลักษณะ
ดังกลาวจะชวยในการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน ADB จะตองใหขอมูลดานโยบาย โครงการและแผนงานของ  ADB
แกภาคีตางๆอยางพอเพียง ในระยะเวลาทีเหมาะสม และในลักษณะที่งายตอการเขาใจ ภายใตนโยบาย ADB ดานการปกปดและ
เปดเผยขอมูล (Policy on Confidentiality and Information Disclosure) ขอมูลจํานวนมากไดรับการเผยแพรสูสาธารณะ ตามการ
รองขอ นอกจากนี้ ADB ยังไดจัดทําเอกสารและใหขอมูลผานทางสิ่งพิมพ Internet การประชุม และ วิถีทางอื่นๆ ในบางกรณี   
ADB ไดจัดตั้งศูนยขอมูลโครงการเพื่อเผยแพรเอกสารโครงการเงินกู

90. อยางไรก็ตาม ผูแทน NGO และบุคคลที่เกี่ยวของไดกลาววาตนมีขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและโครงการ ADB ไมพอ
เพียงตอการตัดสินใจในการเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ในฐานะภาคีในกระบวนการการพัฒนา ฉะนั้น การเผยแพรขอมูลใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นจะเปนกุญแจสําคัญในการเสริมสรางการปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลและภาคประชาสังคมอยางเปน
รูปธรรม ในระดับประเทศ ขอมูลดานโครงการนั้นยังมีอยูอยางจํากัด และมีเอกสารเพียงบางสวนที่เปนภาษาของประเทศนั้นๆ
NGO ยังมักแสดงความกังวลวาตนมิไดรับรูขอมูล ณ ชวงเวลาวางแผนโครงการ หรือการรางแผน กอนที่ไดมีตัดสินใจหลักใน
การดําเนินงานโครงการ นอกจากนี้  ADB ยังขาดขอมูลเกี่ยวกับ NGO และขอบเขตการทํางาน ศักยภาพและการมีสวนรวมกับ
ภาครัฐ

1. การขยายฐานขอมูล NGO

91. ADB ควรพยายามที่จะรักษา และ ปรับปรุงขอมูล ในฐานขอมูล NGOLink ที่ไดจัดทําขึ้นมาใหม เพื่อสนับสนุนการตัด
สินใจ เติมเต็ม และพัฒนาขอมูลที่มีไวสําหรับภาคภาคีตางๆ NGOLink จะรวมถึงรูปแบบ ในการเก็บขอมูล โดยสังเขป NGO
หรือขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับ NGO ที่ทํางานรวมกันหรือไดรับการสนับสนุนจาก ADB ขอมูลโดยสังเขป NGO นี้ควรจะให   NGO
สามารถเขาถึงไดดวยโดยการใหอยูใน NGOLink   โดย NGO ควรมีหนาที่รับผิดชอบในการเพิ่มเติมและปรับปรุงขอมูลของ
หนวยงานตนใหทันสมัยอยูเสมอ ADB ควรที่จะพิจารณาแนวทางที่จะเชื่อมโยง NGOLink กับขอมูลเดิมที่มีอยูเพื่อเปนการ ปรับ
ปรุงและเพิ่มเติมขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

92. เพื่อสรางหลักประกันวาจะมีการรักษา NGOLink อยู เจาหนาที่  ADB  จะตองจัดทํารายงานนําเสนอเมื่อกลับมาที่
สํานักงานแลว (Back to Office Reports) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของเจาหนาที่ ADB กับ NGO เจาหนาที่
โครงการ ADB และสํานักงานประจําประเทศควรรายงานการปฏิสัมพันธและการประสานงานติดตอกับ NGO เปนระยะๆ และ
ดําเนินการสงรายงานดังกลาวใหกับศูนย NGOC เพื่อใหศูนย NGOC รวบรวมขอมูลดังกลาวใน NGOLink

2. การจัดทําเอกสารบทเรียนประสบการณปฏิบัติที่ดีเพื่อการประสานงาน

93. เพื่อเปนการพัฒนาการประสานความรวมมือและเสริมสรางการทํางานรวมกันที่ดี ระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ
และ NGO ควรจัดทําคูมือประสบการณการดําเนินงานที่เปนผลสําเร็จเก็บไว โดยการประสานงานกับภาคีตางๆ ADB  ควรจัดทํา
เอกสารรวบรวมประสบการณการดําเนินการในการเสริมสรางการประสานงานระหวาง ADB หนวยงานภาครัฐ และ NGO ที่
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ประสบผลสําเร็จ (good practices) ซึ่งอาจจะเปนการวิเคราะหกรณีศึกษาและเสนอแนะแนวทางการขยายแนวทางการปฏิบัติที่
ประสบผลสําเร็จนั้นออกไป เอกสารดังกลาวควรปรับปรุงใหทันสมัยและทบทวนอยูเสมอ

3. การทบทวนนโยบาย ADB ดานการปกปดและเปดเผยขอมูล (Policy on Confidentiality and Information
Disclosure)

94. ADB ควรสรางความชัดเจนวาเอกสารใดออกสูสาธารณะ ภายใตนโยบาย ADB ดานการปกปดและเปดเผยขอมูล
(Policy on Confidentiality and Information Disclosure) โดยการจัดทําและสงรายชื่อเอกสารดังกลาวใหแกภาคีอยางกวางขวาง
ADB ควรพิจารณาใหขยายขอบเขตลักษณะขอมูลที่สงใหหองสมุดของ ADB หรือใสใน web site ของ ADB หรือสงใหบุคคล
หรือองคกรที่สนใจโดยตรง ตัวอยางเอกสารที่พรอมแกการเผยแพรไดแก รายงานพิจารณาผลเชิงวิชาการ ที่จัดโดยคณะที่ปรึกษา
ตัวเลขการชําระหนี้ แผนการดําเนินงานของคณะผูอํานวยการ บันทึกสรุปการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ ADB ควรจัดทํา
เอกสานเปนภาษาตางๆดวย เมื่อกรอบฯไดรับการอนุมัติแลว ควรมีการแปลกรอบการดําเนินงานเปนภาษาตางๆ  NGO ควรเขา
ไปชวยเผยแพร เรื่องเอกสารขอมูลของ ADB ที่มีอยูใหแกเครือขายตนเอง   

4. ศูนยขอมูลสาธารณะ  (Public Information Centers)

95. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีในโครงการที่ ADB ใหการสนับสนุน รัฐบาลประเทศสมาชิกและ ADB จะ
พยายามใหขอมูลโครงการโดยระเอียดแกผูที่เกี่ยวของ เพื่อสนองตอนโยบายการเปดเผยขอมูลของ ADB การขอขอมูลที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ โดยเฉพาะในโครงการที่ใหญและซับซอน อาจจะเปนปญหาแกเจาหนาที่ ADB เพื่อเปนการแกไขปญหาดัง
กลาว เจาหนาที่โครงการของ   ADB และหนวยงานราชการที่ดําเนินงานโครงการนั้นๆ ควรพิจารณาแนวทางการเผยแพรขอมูล
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากประสบการณที่ผานมาในอดีต ศูนยขอมูลสาธารณะ  (Public information centers) นั้นจะเปนทาง
ออกของปญหาดังกลาว ดังจะเห็นไดจาก โครงการ Kali Gandaki “A” Hydropower ที่ประเทศเนปาล  สาธารณะควรที่จะเขาถึง
ศูนยขอมูลนี้ได และควรจัดเก็บขอมูลที่จําเปนใหแก NGO ผูอยูอาศัยในบริเวณดําเนินการโครงการ และผูที่สนใจอื่นๆ เอกสารที่
จะเผยแพรไดแกรายงานโครงการ การตรวจติดตาม และการประเมินผลโครงการ.

96. ADB จะตองเตรียมการแนวทางจัดการเอกสารสัญญาโครงการและในเรื่องกระบวนการดําเนินการโครงการเพื่อที่
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลระหวางชวงการดําเนินงานและการติดตามผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เจาหนาที่ภาครัฐของ
ประเทศสามาชิกจําเปนตองใหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนําขอมูลดังกลาวรวมอยูในฐานขอมูล และเพื่อใหภาคีที่เกี่ยวของสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได NGO ควรชวยในการเก็บขอมูลและในการตรวจติดตามการเก็บขอมูลดังกลาว เพื่อรับรองวาขอมูลเหลานั้นเชื่อ
ถือได

5. การจัดทําการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดเอกสารเพื่อเสริมสรางความตระหนัก

97. เพื่อสรางความเขาใจในงานของ ADB และองคกร แกภาคีตางๆที่ตองการรับทราบขอมูล สํานักงาน ADB ประจํา
ประเทศ รวมกับรัฐบาล ควรจัดทําการประชุมสัมมนาและจัดทําเอกสารเพื่อสรางความตระหนักในภาษาตางๆเพื่อให NGO เจา
หนาที่ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลของ ADB สํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆควรชวยเจาหนา
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ที่หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่โครงการของ ADB ในการจัดการประชุม สัมมนาระดับชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
โครงการนั้นๆ และอาจจะจัดการประชุมระดับชาติเพื่อใหขอมูลดานโครงการ แผนงานการดําเนินงาน กระบวนการทางธุรกิจ
และประเด็นระหวางประเทศของ ADB นอกจากนี้ การประชุมดังกลาวจะมีขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
ประสานความรวมมือในโครงการที่ ADB สนับสนุน นอกจากนี้ ควรจะใหขอมูลแกบุคคลทั่วไป โดยการแจกแผนพับ จดหมาย
ขาว สื่อสิ่งพิมพหรืออิเลคโทรนิค  web site และการศึกษาดูงาน เปนตน

สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A12. NGO Center ควรใหสาธารณะเขาสูฐานขอมูลโดยสังเขปของ NGO และเพื่อพัฒนาองคความรูของ ADB ในเรื่องที่
เกี่ยวกับ NGOs.

A13. เจาหนาที่สํานักงานใหญ ADB และสํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆ ควรรายงานผลการมีสวนรวมของ NGO แก
สํานักงานกลางและสงรายงานหรือการติดตอประสานงานอื่นๆกับ NGO ให NGOC ทราบเพื่อรวบรวมขอมูลดังกลาว
ในฐานขอมูล NGO กลาง

A14. NGO Center ควรจัดเตรียมเอกสารบทเรียนประสบการณการดําเนินงานในการประสานความรวมมือระหวางองคการ
ระหวางประเทศ ภาครัฐ และNGO ที่ประสบผลสําเร็จ และควรปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

A15. ADB ควรใหสาธารณะสามารถเขาถึงขอมูลที่มีอยูได และควรพิจารณาขยายขอบเขตขอมูลใหตรงตอความสนใจของ
บุคคลหรือองคกร

A16. รัฐบาลควรสงเสริมการจัดตั้งศูนยขอมูลสาธารณะสําหรับโครงการที่ใหญและมีความซับซอน

A17. รัฐบาลและสํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆควรจัดกิจกรรมสรางความตระหนักในการดําเนินงานของ ADB และ
จัดทําเอกสารเปนภาษาตางๆตามความเหมาะสมดวย

C. การพัฒนาศักยภาพของ ADB เพื่อการประสานงานรวมกับ NGO

98. สิ่งสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพของ ADB ในการประสานงานกับ NGO นั้นอยูที่การสรางความตระหนักและ
พัฒนาทักษะเจาหนาที่ ADB และเพิ่มทรัพยากรและความผูกมัดในการสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของ NGO ประเด็นดัง
กลาวเชื่อมโยงตอการเปลี่ยนแปลงขององคกรในภาพกวาง และกระบวนการตัดสินใจที่ไดเริ่มใชในการปฏิรูปองคกรในป 2545
และ การริเริ่มใชการปฏิบัติแนวใหม (New Business Practices) ซึ่งการเสริมสรางศักยภาพภายในองคกรควรดําเนินการทั้งใน
สํานักงานใหญ ADB ตามสํานักงานประจําประเทศตางๆ   
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1. การเขามามีสวนรวม  NGO ในการฝกอบรมแกเจาหนาที่ ADB

99. ในชวงป 2545 กรมการพัฒนาอยางยั่งยืนระดับภูมิภาคของ ADB (Regional and Sustainable Development
Department) ไดจัดการฝกอบรมในเรื่องการพัฒนาการรวมและการดําเนินงานรวมกับ NGO ใหแกเจาหนาที่ ADB ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเปนอยางยิ่ง   ADB จึงควรดําเนินการเพื่อการพัฒนาขยายการกิจกรรมดังกลาวตอไป กิจกรรมการฝกอบรมดังกลาว
จะเสริมสรางความตระหนัก ทักษะ และแรงจูงใจ แกเจาหนาที่ ADB ซึ่งในแตละป ADB ควรจัดทําการวิเคราะหความจําเปนใน
การฝกอบรมโดยการประเมินลักษณะทักษะที่จําเปนตอการทํางานรวมกับ NGO ซึ่งรวมถึงทักษะหรือความสามารถเฉพาะทางที่
จําเปนตอการดําเนินงานตามแผน และควรใหความสนใจในการฝกอบรมเจาหนาที่ ADB ใหมดวย

100. ที่ปรึกษา ADB มักทํางานรวมกับ NGO ในการจัดเตรียมและดําเนินการโครงการ ADB จะพยายามเสริมสรางความ
ตระหนักในเรื่องความจําเปนที่จะตองยอบรับ NGO แกคณะที่ปรึกษา

2. บทบาทของ NGO ในการพัฒนารูปแบบกระบวนการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม

101. เพื่อใหเจาหนาที่ ADB ใหมสามารถทํางานรวมกับ NGOไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ADB ควรพัฒนารูปแบบของบท
บาทของ NGO ในกระบวนการพัฒนาและใหรูปแบบดังกลาวอยูในโครงการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมของ ADB รูปแบบดังกลาว
จะกําหนดทิศทางการมีสวนรวมของภาคี และแนวทางการฝกอบรมเจาหนาที่และแนวทางการหาขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรูปแบบ
ดังกลาวไดรับการพัฒนาแลว ADB จะขยายรูปแบบนั้นไปใชกับเจาหนาที่อื่นๆตอไป

3. การใหความยอมรับเจาหนาที่  ADB ที่ทํางานรวมกับ NGOs

102. เนื่องจากการตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของ NGO ADB จึงควรวางแผนและริเริ่มระบบใหคุณคาแกเจา
หนาที่ทํางานกับ NGO ในเชิงรุก โดยควรพัฒนาวิธีทางใหมเพื่อใหคุณคาแกเจาหนาที่ ซึ่งรวมถึงการจัดทําและเผยแพรกรณีดัง
กลาวใหเปนกรณีศึกษา (case studies)

4. โครงการการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่

103. ADB ไดนํารองโครงการหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ โดยใหเจาหนาที่ NGO ไดมาประจําที่ ADB เพื่อดําเนิน
งานตามที่ไดรับมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความรวมมือ ADB-NGO ADB ควรทดลองหนทางที่เปนไปไดในการขยายโครง
การที่มีอยูในปจจุบันเปนไปในลักษณะเดียวกันทั้ง 2 ฝาย กลาวคือ ใหเจาหนาที่ ADB ไปประจําที่สํานักงาน   NGO และใหเจา
หนาที่ NGO ยายมาประจําที่ ADB ในชวงระยะหนึ่ง ซึ่งจะเปนระยะเวลาเทาใดก็ได ต้ังแต 2 อาทิตย หรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับ
งานที่เกี่ยวของ การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่นี้จะกอใหเกิดกิจกรรมที่เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง 2 ฝาย
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สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A18. ADB ควรดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมเจาหนาที่ ADB ในเรื่องการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวม และการมีสวนรวมของ
NGO ตอไป นอกจากนี้   ADB ยังควรพัฒนา รูปแบบการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมในเรื่องดังกลาวอีกดวย

A19. ADB ควรพัฒนาหนทางในการสรางคุณคาแกเจาหนาที่ที่ทํางานเชิงรุกรวม NGO ที่เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคี
ตางๆ

A20. ADB ควรหาแนวทางในโครงการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ของ ADB และ NGO

D. การเสริมสรางศักยภาพ NGO และการใหการสนับสนุนเชิงสถาบัน

104. ในชวงหลายปที่ผานมานี้  NGO ไดเปนที่ยอมรับในฐานะที่เปนหนวยงานพัฒนาหลักหนวยงานหนึ่ง ADB ไดมี
ประสบการณอยางกวางขวางในการทํางานรวมกับ NGO ซึ่งสวนมากมักจะเปนในลักษณะการเปนที่ปรึกษาโครงการอยางไม
เปนทางการ การรับเปนผูดําเนินงานโครงการตอชวงจากรัฐบาล และบางครั้งก็เปนผูดําเนินการโครงการพัฒนาที่ ADB
สนับสนุน

105. อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนอุปสรรคตางความสรางความสัมพันธระหวาง ADB ภาครัฐและ NGO นั้นคือปจจัย ดังนี้ 1) การ
ที่ไมมีการสนับสนุนดานงบประมาณใหแก NGO โดยตรง 2) การใหการสนับสนุนดานงบประมาณเฉพาะโครงหนึ่งๆเทานั้น
และการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่จํากัด 3) การขาดการเผยแพรขอมูล NGO และกลุมคนที่ไดรับผลกระทบที่เพียงพอ
และ งายตอการเขาใจ และภายในเวลาที่เหมาะสม และ   4) การขาดศักยภาพ และความเขาใจ ความตั้งใจที่แทจริง หรือกระทั่งรัฐ
บาลบางประเทศอาจจะตอตานการมีสวนรวมและการพัฒนาของ NGO และภาคประชาสังคม

106. ถึงแมวานโยบาย ADB  ดานการประสานความรวมมือระหวาง ADB และ NGO12 ไดระบุอยางชัดเจนถึงความสําคัญของ
การเสริมสรางศักยภาพเพื่อสนับสนุน NGO แตหากจวบจนถึงปจจุบันนี้ ADB ยังขาดกลไก ที่จะใหการสนับสนุนทางการเงิน
โดยตรงแก NGO ในฐานที่เปนธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาค ADB ไดใหเงินกูและเงินสนับสนุนแบบใหเปลาใหแกรัฐ
บาลประเทศสมาชิก DMC โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนที่จะเสริมสรางศักยภาพ ในการหาผูสนับสนุนทางการเงิน

107. เนื่องจาก ตระหนักถึงความสําคัญของ NGO ในฐานะที่เปนภาคีดานการพัฒนาหลัก ADB จะตองพยายามสนับสนับ
บทบาทของ NGO ใหมากยิ่งขึ้น โดยให เปน NGO หนวยงานพัฒนาหลักที่มีอํานาจในการตอรอง และเปนผูเสริมสรางศักยภาพ
ผูที่ริเริ่มวิถีทางเพื่อการพัฒนาใหมๆ และเปนปากเปนเสียงใหกลุมดอยโอกาสหรือกลุมเสี่ยง

                                                
12 ADB. 1998. Cooperation Between Asian Development Bank and Nongovernment Organizations. Manila.
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1. การทบทวนรูปแบบการใหการสนับสนุนทุนที่เปนอยูในปจจุบัน

108. ADB ควรพิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการใหทุนแก NGO หากจําเปนและควรพิจารณาหากลไก
ใหมๆในการจัดการดังกลาว ดังที่ปรากฏอยูในกลยุทธระยะกลางของ ADB: ADB ควรพิจารณาหาหนทางที่ NGOจะไดทุนและ
วิธีการจายเงินของ ADB โดยควรพิจารณาจากประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความคุมทุนของกลไกดังกลาว และ ประโยชนที่กล
ไกนี้จะมีตอโครงการเงินกูและใหเปลาของ ADB ผลของการพิจารณาดังกลาวควรเปนการประเมินกลไกที่ใชอยูในปจจุบัน และ
ขอเสนอแนะกลไกการใหการสนับสนุนดานงบประมาณที่พัฒนา ที่ยืดหยุน และสนองตอความตองการและสภาวการณของ
NGO มากขึ้น สวนประกอบหนึ่งของการทบทวนนี้ควรพิจารณาแนวทางที่ ADB จะสนับสนุนการประสานความรวมมือกับ
NGO เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ในการจัดการดานการเงินอยางยั่งยืน ซึ่ง NGO ควรหาแหลงอื่นๆในการชวยเหลือดานงบประมาณ
ไวดวย นอกจากนี้ ควรมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออภิปรายผลของการทบทวนนี้

109. การทบทวนนี้ควรใหภาคีหลัก ไดแก ผูใหทุน ผูแทน NGO ผูรับการสนับสนุนทางงบประมาณ และ เจาหนาที่ ADB
เขามามีสวนรวม   รายงานการศึกษาฉบับรางควรเผยแพรใหทุกฝายรับทราบเพื่อเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม

2. การจัดตั้งการใหเงินชวยเหลือ ขนาดเล็ก

110. จากผลของการทบทวนดังที่กลาวมาขางตนนั้น ADB จะพยายามจัดทํารูปแบบการใหเงินชวยเหลือของ ADB แยกเพื่อ
ใหการสนับสนุนเงินทุนขนาดเล็กแก NGO (a small grants window) ในการริเริ่มโครงการพัฒนาใหมที่สอดคลองกับกลยุทธการ
ดําเนินงานในประเทศสมาชิก DMC ของ ADB:  ADB ยังควรปรับปรุงหลักเกณฑการใหเงินทุนนี้ และรายงานหลักเกณฑดัง
กลาวใหแกภาคีตางๆ หลักเกณฑดังกลาวควรรวมถึงแนวทางการดําเนินงานนวัตกรรมของ NGO เพื่อลดปญหาความยากจนและ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การทําโครงการนํารองที่มีโอกาสขยายผลได การใชเทคโนโลยีหรือวิธีการใหมๆ แนวทางใหมๆในการ
ตรวจติดตามและประเมินผลการใหบริการสาธารณะ การเสริมสรางความโปรงใสและหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเสริมสรางศักย
ภาพ และแนวทางในการใหกลุมเสี่ยงหรือกลุมตกขอบเขามามีสวนรวมในกิจกรรมโครงการ

111. ขนาดของเงินนั้นควรมากพอ (ไดแก 20ลานเหรียญสหรัฐ) และควรใหเพิ่มเติมหากจําเปนและตามการพิจารณาผลและ
ประสิทธิภาพของโครงการ

3. การใหคุณคา  NGO ที่ริเริ่มดําเนินการแนวทางใหมและประสบผลสําเร็จ

112. เพื่อสนับสนุน NGO ใหมีบทบาทสําคัญในฐานะภาคีดานการพัฒนาหลัก ADB ควรพยายามสรางคุณคาและการยอม
รับใหแก NGO ที่ริเริ่มการดําเนินการในลักษณะใหมๆ และ ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาดานการพัฒนาของประเทศ
ที่สําคัญ NGOC จะกําหนดหลักเกณฑในการใหรางวัล โดยใชหลักเกณฑตามโครงการ การใหรางวัลที่มีอยูอางอิง ผลรางวัลจะ
อยูในเอกสารประจําปหรือเอกสารแนวทางปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จที่สามารถเปนตัวอยางใหแกประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกได ADB ควรแตงตั้งคณะกรรมเฉพาะเรื่องนี้ โดยประกอบดวยผูแทนรัฐบาล NGO ผูแทนสถาบันการศึกษาและสื่อ
มวลชน
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113. ผูที่ไดรับรางวัลจะไดรับการยอมรับในหลายลักษณะไดแก บทความในสิ่งพิมพของ ADB ประกาศนียบัตรจาก
ประธาน ADB และแถลงขาวการใหมอบรางวัลดังกลาวดวย

4. การจัดฝกอบรมเจาหนาที่ NGO

114. NGO ระดับประเทศ และองคกรชุมชนหลายองคกรไดดําเนินงานดานการพัฒนาแบบรากหญาอยางประสบความ
สําเร็จเปนอยางดี อยางไรก็ดี NGO เหลานี้ยังขาดการพัฒนาระบบการจัดการอยางมืออาชีพ และทักษะการาจัดทําเอกสารที่จํา
เปนตอการประสานความรวมมือกับหนวยงานทวิภาคีและพหุภาคี นอกจากนี้ ภาครัฐ และหนวยงานผูใหทุนบางครั้งไดตําหนิวา
NGO ยังมีระบบการจัดการที่ยังไมเปนมืออาชีพ และยังขาดความนาเชื่อถืออยู

115. วัตถุประสงคของกิจกรรมดังกลาวนั้นเพื่อพัฒนาทักษะของ NGO เพื่อใหสามารถดําเนินงานโครงการที่ ADB
สนับสนุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากจําเปน ADB จะพยายามใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อดําเนินการฝกอบรมเจา
หนาที่ NGO ในการจัดการโครงการ และควรพยายามเสริมสรางศักยภาพ ในการวางแผนโครงการ นอกจากนี้ ในระหวางป
2546 – 2548 ควรใหมีการจัดการใหความชวยเหลือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอยางนอยหนึ่งครั้ง สํานักงาน ADB ประจํา
ประเทศจะมีหนาที่ในการเลือก NGO ที่ดําเนินงานโครงการที่ ADB สนับสนุนที่จะไดรับการฝกอบรมนี้ ประเด็นที่จะอยูในการ
ฝกอบรมนี้ไดแก การวางแผนและการดําเนินโครงการ การตรวจติดตามและประเมินผล การจัดการดานงบประมาณและการเงิน
ที่ยั่งยืน การจัดการขอมูลและองคความรู กลไกการเสริมสรางความนาเชื่อถือ เปนตน กลไกการฝกอบรมและการเสริมสรางศักย
ภาพนี้จะทําใหการเสริมสรางการประสานความรวมระหวาง ADB   NGO  และภาคราชการ

สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A21. ADB ควรพิจารณาทบทวนรูปแบบปจจุบันการใหการสนับสนุนทุนแก NGO และจัดตั้งเงินทุกขนาดเล็กเพื่อสนับสนุน
งานพัฒนาแบบนวัตกรรมของ   NGO

A22. เพื่อใหการประสานงานดีขึ้นกับ NGO ADB ควรแสวงหาวิธีการยอมรับดําเนินการแนวทางรูปแบบใหมๆของ NGO ที่
ดําเนินงานแกไขปญหาดานการพัฒนา

A23. ADB จะพยายามเสริมสรางศักยภาพ NGO ที่ดําเนินงานโครงการที่ ADB สนับสนุน โดยการใหความชวยเหลือทาง
วิชาการฝกอบรมเจาหนาที่หลักๆ ของ NGO ในการดานการจัดการโครงการและหลักธรรมาภิบาล

E. การเสริมสรางศักยภาพการประสานความรวมมือและการประสานงานระหวางภาครัฐ  NGO

1. กระบวนการการบริหารและกฎระเบียบที่เปนมิตรแก NGO

116. NGO ในหลายตอหลายประเทศ มักจะประสบอุปสรรคนานัปการในการดําเนินงาน ซึ่งไดแก การขาดการไดรับการ
สนับสนุนทางดานการเงินหรือในลักษณะอื่น อุปสรรคที่ในการไดรับ visa ของผูเช่ียวชาญตางชาติที่จะชวยเหลือโครงการ
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อุปสรรคในการไดรับอนุญาตในการดําเนินงาน เพื่อเปนการแกไขปญหาอุปสรรคดังที่กลาวมานี้ หากไดรับการรองขอใหยื่นมือ
เขามาชวยเหลือ ADB จะพยายามใหความชวยเหลือทางวิชาการ (TA) แกประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนา กฎระเบียบ และ กระบวน
ใหมใหเหมาะสม ซึ่งในหลายประเทศ กฎระเบียบและวิธีการดําเนินงาน การจัดการบางอยางจําเปนตองพัฒนา เสริมสรางศักย
ภาพ หรือในบางกรณี ก็อาจจะตองยกเลิกกฎระเบียบเหลานั้นไป เพื่อให NGO สามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น

117. ในบางประเทศ สภาพทางกฎหมายควรปรับปรุงใหเอื้อตอการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและ NGO หากได
รับการรองขอใหชวย ADB จะพยายามใหการชวยเหลือทางวิชาการ (TA) ใหแกประเทศสมาชิก  (DMCs) เพื่อเสริมสรางศักย
ภาพกลไกดานนโยบาย กฎหมาย งบประมาณ และการบริหารจัดการ ที่จําเปนตองการประสานความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ
และ NGO

118. ในระหวางป 2546 – 2548 ADB ควรนํารองกิจกรรมดังกลาวในอยางนอยหนึ่งประเทศ
2. การฝกอบรมเจาหนาที่ภาครัฐ

119. เจาหนาที่ภาครัฐจําเปนตองเขาใจในบทบาทของ NGO และความสําคัญของ NGO ในฐานะมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนา หากไดรับการรองขอใหชวย ADB จะพยายามใหความชวยเหลือทางวิชาการ (TA) เพื่อพัฒนาและดําเนินการฝกอบรม
และการปฐมนิเทศที่เหมาะสม ADB ควรหาแนวทางที่จะพัฒนาการฝกอบรมนี้ใหเปนโครงการของ ADB ดานการฝกอบรมการ
จัดการและบริหารโครงการแกเจาหนาที่ภาครัฐ

120. ในระหวางป 2546 – 2548 ADB ควรนํารองการฝกอบรมนี้ในหนึ่งประเทศเปนอยางนอย

สรุปขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ

A24. อยางนอย หนึ่งประเทศในระหวางป 2546 – 2548 ADB จะเสริมสรางการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหวางภาค
รัฐและ NGO โดยการจะพยายามใหความชวยเหลือทางวิชาการ (TA) ของ NGO เพื่อพัฒนาและเสริมสรางกรอบทาง
กฎหมายและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐ

VII. การดําเนินงานตามกรอบฯ

A. การดําเนินงาน การติดตามและการทบทวนผล

1. การดําเนินงาน

121. NGOC จะรับผิดชอบการจัดการดําเนินงานตามกรอบฯ ซึ่ง แผนการดําเนินงานประจําป 2546 – 2548 จะตองสอด
คลองกับกรอบการดําเนินงานนี้   

122. ในการดําเนินงานตามกรอบฯ NGOC จะสนับสนุน ใหคําปรึกษา และประสานงานกับหนวยงานระดับภูมิภาค
(Regional Departments) ของ ADB โดนเฉพาะสํานักงาน ADB ประจําประเทศ บทบาทที่สําคัญของหนวยงานระดับภูมิภาคของ
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ADB นั้นคือการชวยเสริมสรางสภาวะที่เอื้อตอการเขามามีสวนรวมของ NGO ในโครงการ โครงการและกลยุทธทั้งในระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาค  (CSP)

123. การที่สํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่นั้นจําเปนอยางยิ่งตอในความสําเร็จของกรอบ
การดําเนินงานนี้ เนื่องจากสํานักงาน ADB ประจําประเทศ นี้ไดติดตอกับ NGO อยูสม่ําเสมอ ดังนั้น จึงสามารถพิจารณาไดวา
กรอบการดําเนินงานนี้มีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร ซึ่งสวนหนึ่งของการดําเนินงาน ADB จะทําการวิเคราะหภาคี โดยเฉพาะ
ในชวงระหวางกระบวนการเตรียมการดําเนินงาน สํานักงาน ADB ประจําประเทศและเจาหนาที่ ADB จะตองรายงานขอมูลดัง
กลาวใหแกสํานักงานใหญ ซึ่งขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับ NGO จะนําไปใสในฐานขอมูล NGOLink

124. จากความรวมมือที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทําใหคาดการณไดวารัฐบาลประเทศสมาชิก (DMC) และ NGO
สวนมากจะยินดีในการรวมดําเนินงานตามกรอบฯนี้ ซึ่งเปนที่แนนอนวากรอบการดําเนินงานนี้จะไมสามารถสัมฤทธิ์ผลไดหาก
ภาคีทั้งสองไมเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ อนึ่ง รัฐบาลกลางจะตองสนับสนุนสภาวการณที่เอื้ออํานวยตอการมีสวนรวมของ
NGO ในการดําเนินงานกิจกรรมของ ADB และอื่นๆ ในประเทศนั้น อยางไรก็ดี NGO จําเปนตองพยายามในการเสรางปฏิ
สัมพันธที่ดีกับภาครัฐดวยเชนเดียวกัน

 125. แผนภาพที่ 1   แสดงถึงบทบาทของแตละภาคภาคีหลัก แผนภาพที่ 2-แสดงถึงบทบาทสําคัญของหนวยงานของ ADB
ภาคผนวก 3 จะอธิบายภาระหนาที่พอสังเขปของกลุมภาคีตางๆ ในกิจกรรมที่เสนอและกรอบเวลาการดําเนินงาน

2. การประเมินผล

126. แผนการตรวจติดตามและประเมินผลควรเปนสวนหนึ่งของแผนการสรางเครือขายกับ NGO ของ ADB โดย NGOC
จะมีหนาที่หลักในการดูแลการดําเนินงานตามกรอบฯ และตรวจติดตามผลความคืบหนา ทั้งภายใน และภายนอก ADB ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานของขอเสนอแนะแตละประเด็นจะปรากฏในภาคผนวก 3

127. โดยภายใน ADB เอง NGOC ควรริเริ่มกลไกการติดตามผลทุกป โดยหนวยงานระดับภูมิภาค (Regional Departments)
และสํานักงาน ADB ประจําประเทศจะตองจัดทํารายงานผล ความกาวหนาการดําเนินงานตามกรอบ ซึ่งหนวยงานระดับภูมิภาค
ควร มีการประชุม หารือเพื่อทบทวนกิจกรรมระดับภูมิภาคที่ไดดําเนินการมา

128. นอกจากนี้ ผูแทน NGO และผูแทนรัฐบาลควรทบทวนกรอบฯทุกป โดยการจัดประชุมไตรภาคีระดับชาติและระดับ
อนุภูมิภาค โดยพิจารณาทบทวนสถานะของกิจกรรมตางๆภายใตกรอบฯนี้

129. ในแตละป NGOC จะตองจัดทํารายงานประจําปเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของการประสานความรวมมือ
ระหวาง ADB-NGO รายงานประจําปนี้ควรเปนรายงานพื้นฐานสําหรับการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
กรอบฯ และสรุปทัศนะของภาคีตางๆ
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3. การทบทวนผลการดําเนินงาน

130. ในชวงกลางป 2548 ADB ควรจัดทํารายงานทบทวนผลการดําเนินงานตามกรอบฯ เพื่อเตรียมการจัดทํากรอบฯสําหรับ
ป   2549 – 2553 ซึ่งรายงานทบทวนผลการดําเนินงานนี้ควรมีกระบวนการที่เนนการมีสวนรวมในลักษณะเดียวกันกับกระบวน
การสรางกรอบฯฉบับปจจุบัน ในป 2545

B. ประเด็นดาน ทรัพยากร

131. เนื่องจากนี้เปนรางกรอบการดําเนินงานฉบับราง งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามกรอบฯในระยะเวลา 3 ป นั้น
จึงเปนเพียงการคาดประมาณเทานั้น ซึ่งไดคาดวาจะตองใชงบประมาณประมาณ 4,700,000 เหรียญสหรัฐในการดําเนินงาน โดย
แบงเปน 2,000,000 เหรียญสหรัฐในป 2546 1,400,000 เหรียญสหรัฐในป 2547 และ 1,300,000 เหรียญสหรัฐในป 2548 ภาค
ผนวก 3 ไดแสดงทรัพยากรที่ ADB จะใชในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม ซึ่งหากจัดกลุมการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจะ
แบงไดเปน 3 หัวขอกวางๆ และประมาณการณงบประมาณ ไดดังนี้   

นโยบาย โครงการ แผนงาน การประสานงานไตรภาคี 1,600,000
การเสริมสรางศักยภาพของ NGO และภาครัฐ 2,150,000
การเสริมสรางศักยภาพของ ADB 950,000

รวม $4,700,000

132. การประมาณการดังกลาวยังไมรวมงบการลงทุนที่วางไวสําหรับกองทุนเงินชวยเหลือขนาดเล็ก ที่มีประมาณ
20,000,000-เหรียญสหรัฐ-ที่จะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทวิภาคีอื่นๆ-งบประมาณเสริมสรางศักยภาพ NGO และภาค
ราชการจะรวมถึงกองทุนสนับสนุนประมาณ 1,000,000-เหรียญสหรัฐ-สําหรับการดําเนินงานในระยะ 2 ปแรก ซึ่งจะไดจากกอง
ทุนพิเศษของ ADB ที่มีอยู ซึ่งไดแก กองทุนประสานงานเพื่อลดปญหาความยากจน  (Poverty Reduction Cooperation Fund)

133. งบประมาณนี้สําหรับทั้งองคกร และอาจจะซ้ําซอนกับกิจกรรมบางสวนที่มีงบประมาณอยูแลว อาทิ การใหความชวย
เหลือทางวิชาการเสริมสรางศักยภาพ  NGO ของประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งคาดวาจะเริ่มดําเนินการในป 2546 นี้ ดังนั้นงบประมาณ
สําหรับการดําเนินการดังกลาวจํานวน 300,000-เหรียญสหรัฐจะหักออกจากงบการดําเนินงานตามกรอบฯ-นอกจากนี้-งบ
ประมาณดังกลาวจะไมรวมถึงเวลาที่เจาหนาที่ตองดําเนินการเพิ่มขึ้นในงานที่ไดทําอยูแลว-แตจะรวมถึงการแตงตั้งเจาหนาที่
ประจําเพื่อประสานงานกับ NGO ประมาณ 3-5 คนที่สํานักงาน ADB ประจําประเทศตางๆ ภายในป 2548
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