
กลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ                                                                        
การพิจารณาทบทวนนโยบายป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.adb.org/AM-REVIEW/      
 

กลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบของ ADB 
(ADB Accountability Mechanism) คืออะไร 
 

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ADB ไดอนุมัติกลไกเพื่อแสดง

ความรับผิดชอบ (Accountability Mechanism – AM) ขึ้นใหม

เพื่อใชแทนกลไกการตรวจสอบ (Inspection Function) พ.ศ. 

๒๕๓๘ เดิม กลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนี้ไดรับการจัดทําขึ้น

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการของ 

ADB สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอทางแกไขปญหาใหกับ

ปญหาของพวกเขาเอง และเปดโอกาสใหพวกเขาแจงขอมูลการ

ละเมิดหรือฝาฝนนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานการปฏิบัติงาน

ของ ADB ได 
 

การจัดทํากลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนี้นับเปนความพยายาม

ของ ADB ที่จะเพิ่มความมีประสิทธิภาพดานการพัฒนา คุณภาพ

ของโครงการ และความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ ADB 
 

กลไกนี้ประกอบดวยภารกิจสําคัญที่มีความสัมพันธกัน ๒ ภารกิจ

กล า ว คื อ  ก า รป รึ ก ษ าห า รื อ แ ล ก เ ปลี่ ย น ค ว ามคิ ด เ ห็ น 

(consultation) และการพิจารณาทบทวนความถูกตองตาม

ระเบียบขอบังคับ (compliance review) ภารกิจแรกคือการ

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

เพื่อรวมกันหาทางแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดจากโครงการความ

ชวยเหลือตางๆ  ของ  ADB ขั้นตอนนี้ มี ผูประสานงานพิเศษ

โครงการ (Special Project Facilitator-SPF) เปนผูนําในการ

ดําเนินการ กรณีที่ไมสามารถหาขอสรุปที่นาพอใจไดในเร่ืองแนว

ทางแกไขปญหาได การยื่นเรื่องรองเรียนไมเปนที่ยอมรับ หรือ

กระบวนการเปดรับฟงความคิดเห็นไดเปนไปอยางเต็มที่แลว และ

มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

ดานการปฏิบัติงานของ ADB ถึงขั้นนี้ก็เปนไปไดที่จะทําการรอง

ขอใหมีการพิจารณาทบทวนความถูกตองตามระเบียบขอบังคับ 

โดยในขั้นตอนนี้จะมีคณะบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวนความ

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ (Compliance Review Panel-CRP) 

เปนผูทําหนาที่สืบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง  

 

การพิจารณาทบทวนนโยบายกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบ 
 

ที่มา - ในการประชุมประจําปครั้งที่ ๔๓ ของคณะกรรมการบริหาร 

(the 43rd Annual Meeting of the Board of Governors of ADB) 

ที่จัดขึ้นที่ Tashkent ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธาน

บริหาร ADB ไดประกาศวาคณะกรรมการบริหาร ADB จะจัดใหมี

การพิจารณาทบทวน AM รวมกันขึ้น  
 

ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานที่เรียกวา A Joint Board and 

Management Working Group ขึ้น คณะทํางานนี้ประกอบไป

ดวยสมาชิกกรรมการบริหาร ๔ รายและผูอํานวยการบริหาร ใน

การนี้ไดมีผูเชี่ยวชาญระดับสากลจากหนวยงานภายนอกเขารวม

ในการพิจารณาทบทวนดวย ๒ รายไดแก Dr. Ishrat Husain และ 

Dr. Maartje van Putten การพิจารณาทบทวนครั้งนี้ประกอบดวย

ขั้นตอนการเปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ การหารือแบบตัวตอ

ตัวกับผู มีสวนไดสวนเสีย  และการเปดรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะผานทางเว็บไซตที่ไดมีการจัดทําขึ้นเฉพาะสําหรับการ

พิจารณาทบทวน AM ทั้งนี้จะมีสวนงานที่เรียกวา Strategy and 

Policy Department รับผิดชอบงานดานเลขานุการใหกับ

คณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนสามารถดูไดที่ 
http://www.adb.org/AM‐Review/. 
 
เปาหมายของ AM และประเด็นปญหาที่ไดรับการกลาวถึง 
เปาหมายของการพิจารณาทบทวนนี้ก็เพื่อปรับปรุงแกไข AM ใหดี

ยิ่งขึ้น การพิจารณาทบทวนจะครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

๑. การวิเคราะหประสิทธิภาพและความเพียงพอของ AM 

ภายใตมุมมองและวัตถุประสงคตามวิวัฒนาการและ

หลักการตามขอความที่ปรากฏในหลักการ AM พ.ศ. 

๒๕๔๖ 

๒. การประเมินประสบการณเกี่ยวกับ AM ของ ADB ตั้งแต

ปพ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา สะทอนใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของ ADB ที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการรับยุทธศาสตรปพ.ศ. ๒๕๖๓ (Strategy 2020) 

มาปฏิบัติ 

๓. การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห AM ของ ADB กับ

ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบอื่นๆ 

๔. การเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียซึ่ง

ไดแก บุคคลทั่วไป ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

โครงการ รัฐบาล กรรมการบริหาร ADB พนักงานระดับ

บริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ องคการพัฒนาเอกชน 

(Nongovernmental Organisations - NGOs) และ

องคการภาคประชาสังคม (Civil Society 

Organisations) 

๕. การใหความสนใจกับประเด็นที่มีนัยสําคัญที่ไดมาจาก

การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การประเมินผล และการ

เปดรับฟงความคิดเห็น ประเด็นที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย

หลายฝายหยิบยกขึ้นมามีดังนี้ 
 

๑.) แนวทางในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายใต AM ฉบบั

ปจจุบันซึง่จําเปนตองไดรับการอนญุาตจาก

ประเทศนั้นๆ  

๒.) การขอความชวยเหลือที่คอนขางจํากัดตอขั้นตอน

การพิจารณาทบทวนความถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับ 

๓.) ระดับความมีอิสรภาพของกลไก AM ซึ่งไดแกสาย

การรายงาน สิทธิในการเปนเจาของ การเผยแพร

เอกสารตางๆ เกี่ยวกับ AM การจัดสรรงบประมาณ

และบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

เขาถึงคําปรึกษาดานกฎหมายที่เปนอิสระและสิทธิ

ในการใหผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเขามามีสวนรวม 

๔.) ความสามารถของประชาชนผูไดรับผลกระทบใน

การใชงานกลไก AM 

๕.) หลักเกณฑที่กําหนดสิทธิ-ความเหมาะสมสําหรับ

การยื่นเรื่องรองเรียน 

๖.) ความมีประสิทธิภาพของสํานักงานคณะบุคคลเพื่อ

พิจารณาทบทวนความถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับ (Office of the Compliance Review 

Panel-OCRP) และ ADB ในการเผยแพรขอมูลและ

การเขาถึงสาธารณชน (ระดับการรับรู-ตระหนักถึง

เร่ือง AM ของ ADB) 

๗.) การประเมินคาสิ่ งที่ เกี่ยวของในการนําพาให

โครงการตางๆ เปนไปตามเวลาที่ตองการ ความ

ลาชาและตนทุนดานการเงินที่เพิ่มขึ้น 

๘.) การคํานึงถึงประเด็นที่เปนความกังวลเฉพาะของ

ประ เทศสมาชิ กที่ กํ าลั ง พัฒนา  (Developing 

Member Countries – DMCs) ขอสังเกตเกี่ยวกับ

ผลกระทบในภาพกวางที่ AM มีตอแนวทางการ

ตัดสินใจและการคัดเลือกโครงการของ ADB 

๙.) จากประสบการณของ ADB และสถาบันลักษณะ

คลายกัน การพิจารณาสอบสวนและขอคิดเห็นใน

เร่ืองขอบเขตของประโยชนที่ผูรองเรียนและผูไดรับ

ผลกระทบไดรับ 

๑๐.) ประเด็นอื่นๆ ที่มีความสําคัญสําหรับการปรับปรุง 

AM ของ ADB 
 

๖. การจัดทําขอเสนอแนะบนพื้นฐานของการวิเคราะหที่

กลาวมาขางตน เพื่อเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักการ 

AM กลไกการทําหนาที่ของ AM รวมทั้งขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการทั่วไป 

 

 

 

http://www.adb.org/AM-Review/


ตารางที่ ๑ ตารางเวลาสําหรับการพิจารณาทบทวน AM และการ
เปดรบัฟงความคิดเห็น 

ระยะที่ ๑ การเชิญชวนใหประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย 

AM ฉบับปจจุบันผานทางเว็บไซต ADB (มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๓) 
 
ADB เชิญชวนผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ใหแสดงความคิดเห็นตอ

นโยบาย AM ฉบับปจจุบัน ระยะที่ ๑ นี้จะใชเวลาดําเนินการ ๑๒ 

สัปดาหคือต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย

ความคิดเห็นที่ไดรับจะถูกนําไปใชพิจารณาในการจัดเตรียมรางนโยบาย

ฉบับแกไขปรับปรุง 

ระยะที่ ๒ การเปดรับฟงความคิดเห็นรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในประเทศตางๆ (กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
ADB จะจัดใหมีการเปดรับฟงความคิดเห็นระดับประเทศภายในประเทศ

สมาชิกตางๆ  ทั้งประเทศพัฒนาแลวและหกประเทศกําลังพัฒนา 

สถานที่ที่ไดรับการเสนอชื่อไดแก โคลอมโบ แฟรงคเฟรต จาการตา 

มะนิลา โตเกียว และวอชิงตันดีซี โดยจะประกอบดวยภาครัฐบาล 

NGOs ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ ผูไดรับประโยชนจาก

โครงการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นแลว ADB ยังจะ

จัดใหมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร

ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริหาร พนักงานระดับบริหาร และพนักงาน

ทั่วไปดวย 

ระยะที่ ๓ การเปดรับฟงความคิดเห็นตอรางหลักการ AM ที่แกไข
ปรับปรุงแลวผานทางเว็บไซต ADB (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากการดําเนินการในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ จะถูก

นําไปใชประกอบการพิจารณาจัดเตรียมรางนโยบายฉบับแกไขปรับปรุง

ตอไป และรางที่แกไขปรับปรุงแลวจะไดรับการโพสตไวบนเว็บไซตของ 

ADB เปนเวลา ๘ สัปดาหเพ่ือเปดรับฟงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง 

จากนั้นจะไดนําความคิดเห็นที่ไดรับไปประกอบการพิจารณาแกไข

ปรับปรุงรางนโยบายใหดียิ่งขึ้นไปอีก 

 

ADB ยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง

นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปจจุบัน ADB จะได

นําความคิดเห็นเหลานี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดเตรียม

รายงานเรื่องการพิจารณาทบทวนนโยบายตอไป 
 

หากทานตองการเสนอความคิดเห็น กรุณาสงอีเมลมาที่  
amreview@adb.org
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AM กรุณาดูที่ 
www.adb.org/AM‐Review/default.asp

 

ขั้นตอนการเปดรับฟงความคิดเห็น 
 

ADB ยึดมั่นในการมีสวนรวมและขั้นตอนการเปดรับฟงความ

คิดเห็นที่โปรงใสในการพิจารณาทบทวนนโยบาย AM ขั้นตอน

ดังกลาวมีผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของหลายฝายไดแก เจาหนาที่

ภาครัฐ NGOs ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ ผูไดรับ

ประโยชนจากโครงการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 
 

การเปดรับฟงความคิดเห็นมีเปาหมายเพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนได

สวนเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกการ

แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาของ ADB ไดผลดี

ยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนการเปดรับฟงความคิดเห็นแบงไดเปน ๓ ระยะ (ตารางที่ 

๑) ในระยะแรก ADB เชิญชวนใหประชาชนทั่วไปแสดงความ

คิดเห็นตอนโยบาย AM ฉบับปจจุบันผานทางเว็บไซต ADB ระยะ

ที่ ๒ ADB จะจัดใหมีการเปดรับฟงความคิดเห็นระดับประเทศ

ภายในประเทศสมาชิกตางๆ ทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศ

กําลังพัฒนา (ตารางที่ ๒) และในระยะที่ ๓ จะเปนการเปดรับฟง

ความคิดเห็นตอรางหลักการ AM ที่แกไขปรับปรุงแลวผานทาง

เว็บไซต  ADB ทั้งนี้ ได มีการสรางเว็บไซต เฉพาะสําหรับการ

พิจารณาทบทวน AM ขึ้นมาตางหาก 
 

ความคิดเห็นที่ไดรับที่มีนัยสําคัญจะไดรับการโพสตไวบนเว็บไซต

ของ ADB 
 
ตารางที่ ๒ สถานที่และวันที่ทีจ่ะจัดใหมีการเปดรับฟง
ความคิดเห็นตอการทบทวนนโยบาย AM พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สถานที่ วันที ่
โคลอมโบ ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม 
โตเกียว ๒๘-๒๙ ตุลาคม 

วอชิงตันดีซี ๒-๔ พฤศจกิายน 

แฟรงคเฟรต ๘-๙ พฤศจกิายน 

จาการตา ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน 

มะนิลา ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน 
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