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วิสัยทัศน์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) คือ การขจัดความยากจนให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก โดยมีภารกิจได้แก่ การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการบรรเทาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรของ

ประเทศสมาชิกเหล่านั้น ทั้งนี้ ADB ตระหนักดีว่า ถึงแม้ว่าภูมิภาคนี้จะมีการพัฒนาในหลายด้าน แต่ยังมีประชากรยากจนอยู่ถึง 

2 ใน 3 ของโลก โดยประชากร 1.8 พันล้านคนดำารงชีพด้วยรายได้ต่ำากว่า  2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และ 903 ล้านคนดิ้นรนยังชีพ

ด้วยรายได้ไม่ถึงวันละ 1.25  ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ADB มีพันธกิจในการบรรเทาความยากจนผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

แบบทั่วถึงและทุกภาคมีส่วนร่วม การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค 

  สำานักงานใหญ่ของ ADB ตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ADB มีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ เครื่องมือสำาคัญที่ ADB ใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา ได้แก่ การหารือระดับ

นโยบาย การให้เงินกู้ยืม การลงทุนในหุ้น การค้ำาประกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทาง
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พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล

“เอกสารนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้พยายามตรวจสอบมาตรฐานการแปลอย่างดี
ที่สุด อย่างไรก็ดีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ ADB และต้นฉบับภาษา
อังกฤษของเอกสารชิ้นนี้เท่านั้นที่ถือว่าเป็นเอกสารแท้จริงและเป็นทางการ
ฉบับเดียว การอ้างอิงในทุกกรณีต้องอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษของเอกสารนี้ ”



iii

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554

สารบัญ

อักษรย่อต่างๆ iv
นิยาม v
คณะทำางานทบทวนนโยบาย vi
บทสรุปผู้บริหาร 1
 1 บทนำา 5
 2 ประสบการณ์ของ ADB ในการสื่อสารสาธารณะ 6
  วัตถุประสงค์ของนโยบาย 6
 การประเมินการดำาเนินนโยบาย 6
 3 แนวโน้มการสื่อสารสาธารณะในโลกปัจจุบัน 9
 4 การปรับปรุงนโยบายปี พ.ศ. 2548 10
 5 นโยบายการสื่อสารสาธารณะ 12
 6 รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 14
  แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค 14
 โครงการและแผนงาน 15
 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับโครงการและแผนงาน  19
 นโยบายและแผนยุทธศาสตร 20
 กฏระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติการ 20
 ข้อมูลอื่นๆ 20
 ข้อยกเว้นสำาหรับการเปิดเผยข้อมูล 23
 7 แนวทางการสื่อสารสาธารณะ 26
  กลุ่มเป้าหมาย 26
 แนวทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 26
 การแปลเอกสาร 27
 8 การเตรียมการเพื่อนำานโยบายนี้ไปปฏิบัติ 28
 บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 28
 กระบวนการเข้าถึงข้อมูล 30
 การติดตามและรายงานผล 32
 วันเดือนปีที่นโยบายมีผลบังคับใช้และการทบทวนนโยบาย 33
 9 นัยในด้านทรัพยากร 34
10  การพิจารณาความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 35
 ภาคผนวก
 1. กระบวนการปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอก 36
 2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารพัฒนาพหุภาคีอื่นๆ 38
 3.  การเปรียบเทียบนโยบายการส่ือสารสาธารณะปี พ.ศ. 2548 รายงานการทบทวนนโยบายการส่ือสาร

สาธารณะ และนโยบายการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาภาคพ้ืนอเมริกา 43
 4. กรอบผลลัพธ์ของนโยบายการสื่อสารสาธารณะ 49

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554



iv

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554

อักษรย่อต่างๆ

ADB – ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)
ADF – กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Fund) 
AfDB – ธนาคารพัฒนาแอฟริกา (African Development Bank)
CPS –  แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ  

(country partnership strategy)
DEC –  คณะกรรมการประสิทธิผลของการพัฒนา  

(Development Effectiveness Committee)
DER – สำานักวิเทศสัมพันธ์ (Department of External Relations)
DMC – ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนาของ ADB (developing member country) 
EBRD –  ธนาคารพัฒนาเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (European Bank for 

Reconstruction and Development) 
EIA – การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (environment impact assessment)
EIB – ธนาคารการลงทุนยุโรป (European Investment Bank)
IAP – คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ (independent appeals panel)
IDB – ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา (Inter – American Development Bank)
IED – สำานักการประเมินอิสระ (Independent Evaluation Department)
IEE – การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (initial environment examination)
IFC – บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Cooperation)
IPP – แผนสำาหรับชนเผ่าพื้นเมือง (indigenous peoples plan) 
IPSA –  การวิเคราะห์ความยากจนและสังคมเบื้องต้น  

(initial poverty and social analysis)
MIGA –  สถาบันประกันการลงทุนแบบพหุภาคี  

(Multilateral Investment Guarantee Agency)
NGO – องค์กรพัฒนาเอกชน (nongovernment organization)
OAI –  สำานักงานจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  

(Office of Anticorruption and Integrity)
PDS – เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (project data sheet)
PDAC –  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล  

(Public Disclosure Advisory Committee)
RCS – ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค (regional cooperation strategy)
RRP –  รายงานและข้อเสนอแนะต่อประธาน  

(report and recommodation of the President)
TA –  ความช่วยเหลือทางวิชาการ (technical assistance)



v

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554

นิยาม

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  -   ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบจาก
โครงการที่ ADB ให้ความช่วยเหลือ

คณะกรรมการบริหาร  -   ในกรณีที่ไม่มีการระบุไว้เป็นอื่น หมายถึง คณะกรรมการ
บริหารของ ADB 

ผู้กู้ยืม -    ในกรณีที่เป็นโครงการภาครัฐ หมายถึง ผู้รับความช่วยเหลือ
จาก ADB

ลูกค้า -   เมื่อใช้กับโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ หมายถึง ผู้
กู้ยืม ผู้ได้ประโยชน์จากการค้ำาประกัน ผู้จัดการกองทุน ผู้
ลงทุนรายใหญ่ หรือหน่วยงานทำานองนี้ที่ ADB ปล่อยกู้หรือค้ำา
ประกันให้หรือที่ ADB ไปลงทุน

เสร็จสมบูรณ์ -   ในกรณีที่อ้างถึงเอกสาร คำานี้หมายความว่า การเตรียมการจน
กระทั่งถึงและรวมถึงสถานภาพ เมื่อบรรลุตามข้อกำาหนดของ
หน่วยงานใน ADB ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมการนั้นๆ

รายงานผลการดำาเนินโครงการ -   คือรายงานที่ (1) มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการในฐานะ
รายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ ADB (2) ADB พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้เตรียมโครงการความช่วยเหลือของ 
ADB และ (3) ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกต่อไป

โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ -   โครงการใดก็ตามที่ได้เงินทุนมาจากแหล่งเงินกู้ การค้ำาประกัน 
การลงทุนในหุ้นหรือการจัดหาเงินกู้ด้วยวิธีอื่นๆ ที่ (1) ไม่ได้มี
ประเทศสมาชิกหรือว่ารัฐบาลใดเป็นผู้ค้ำาประกัน หรือ (2) มีการ
ค้ำาประกันโดยประเทศสมาชิกหรือว่ารัฐบาลภายใต้เงื่อนไขที่
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ ADB (ในกรณีที่มีการผิดชำาระหนี้โดยผู้ค้ำา
ประกัน) สามารถที่จะเร่งรัด หยุดหรือยกเลิกเงินกู้หรือการค้ำา
ประกันระหว่าง ADB กับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง

โครงการภาครัฐ  -   โครงการใดก็ตามที่ได้รับเงินทุนมาจากแหล่งเงินกู้ เงินให้เปล่า 
หรือวิธีการจัดหาเงินกู้อื่นๆ ที่ (1) มีการเสนอให้กับประเทศ
สมาชิก หรือ (2) ประเทศสมาชิกเป็นผู้ค้ำาประกัน

ทันทีที่ (upon) -   “ทันทีที่” ได้รับอนุมัติ แจ้ง เสร็จสมบูรณ์ รับรอง ปรึกษาหารือ 
ออก ได้รับ หรือส่งเอกสาร หมายความว่า โดยพลันตามแก่เหตุ
สมควร และไม่เกิน 2 สัปดาห์ (14 วันตามปฏิทิน) นับจากวันที่
ได้รับอนุมัติ แจ้งเวียน เสร็จสมบูรณ์ รับรอง ปรึกษาหารือ ออก 
ได้รับ หรือส่งเอกสาร
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คณะทำางานทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม R.M. Nag, Managing Director General and Chair
  R.L.T. Dawson, The Secretary, Office of the Secretary
  J.H. Hovland, General Counsel, Office of the General  

 Counsel (OGC) 
  K. Sakai, Director General, Strategy and Policy  

 Department 
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บทสรุปผู้บริหาร  

นโยบายการส่ือสารสาธารณะของธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) เป็นเอกสารท่ีมีการปรับปรุง
แก้ไขอยู่เสมอ ซ่ึงใช้เป็นแนวทางสำาหรับองค์กร
ในการแสดงความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อ

ประชาชนผู้ท่ี ADB เป็นผู้ให้บริการ นโยบายน้ีตระหนักว่า
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นหัวใจ
สำาคัญของประสิทธิผลแห่งการพัฒนา วิสัยทัศน์ของ ADB ใน
การทำาให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกปราศจากความยากจน
ไม่สามารถท่ีจะบรรลุได้ถ้าหาก ADB ไม่รับรู้ถึงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในทางกลับกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่าน้ีต้องเข้าใจและสนับสนุนบทบาทและปฏิบัติการของ 
ADB ในภูมิภาค

นโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2548 
ครอบคลุมท้ังเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการวิเทศสัมพันธ์ จึง
ถือเป็นเอกสารแนวทางท่ีสมบูรณ์เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับประเทศสมาชิก ADB 
กลุ่มผู้นำาทางความคิดเห็นและผู้กำาหนดนโยบาย ภาคประชา
สังคม แวดวงวิชาการ ส่ือสารมวลชน และประชาชนผู้ท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ ADB ในฐานะส่วนสำาคัญ
ท่ีสะท้อนธรรมาภิบาลของ ADB นโยบายน้ีตระหนักถึงสิทธิ
ของประชาชนท่ีจะแสวงหา เข้าถึง และถ่ายทอดข้อมูลเก่ียว
กับปฏิบัติการของ ADB นโยบายน้ียังเน้นความสำาคัญของ
การส่ือสารในการขับเคล่ือนความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ซ่ึงท้ายสุดแล้วจะนำาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผล
แห่งการพัฒนาของ ADB

การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 
2548 นโยบายการสื่อสารสาธารณะปี พ.ศ. 2548 กำาหนด
ให้ ADB ทบทวนนโยบายในทุกแง่ทุกมุมในเวลา 5 ปี
นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ADB จึงเริ่มดำาเนินการ
ทบทวนนโยบายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบายและเสนอแนะให้ปรับเท่าที่จำาเป็น
เพื่อปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่ง การทบทวนครั้งนี้

มีบุคคลและองค์กรที่มีความสนใจเข้าร่วมกระบวนการ มี
การเปิดเผยร่างเอกสารซึ่งเป็นผลจากการหารือเมื่อเดือน
มิถุนายนและพฤศจิกายน 2553 มีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิกของ 
ADB ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนี้ 
ADB ยังได้ทำาการสำารวจในระดับโลกสองครั้งเพื่อประเมิน
ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มองภาพลักษณ์ของ ADB 
อย่างไรในแง่ของผลงานและการสื่อสาร เอกสารฉบับนี้
คำานึงถึงความคิดเห็นทั้งจากภายในและนอกองค์กรที่ได้รับ
มา และผลของการสำารวจภาพลักษณ์องค์กรในระดับโลก

ประสบการณ์กับนโยบายการสื่อสารสาธารณะปี พ.ศ. 
2548 ขณะท่ีมีการรับรองนโยบายน้ีเม่ือเดือนเมษายน 2548 
นโยบายการส่ือสารสาธารณะของ ADB ถือว่าก้าวหน้าและอยู่
ในระดับแถวหน้าของแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในบรรดาธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาระดับพหุภาคี นับแต่น้ันมา ADB ได้ดำาเนิน
ย่างก้าวท่ีสำาคัญในด้านการส่ือสารกับประชาชน นโยบาย
น้ันได้สร้างความเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมองค์กรของ 
ADB ขนานใหญ่ เพราะได้ทำาให้การเปิดเผยข้อมูลกลายเป็น
ข้ันตอนมาตรฐานในทุกโครงการของ ADB ในรายงานความ
รับผิดชอบต่อประชาชนระดับโลก (Global Accountability 
Report) ปี พ.ศ. 2550 รวบรวมโดยองค์กรช่ือ One World 
Trust ผลปรากฎว่า ADB ได้คะแนนเต็ม ในเร่ืองแนวปฏิบัติ
ท่ีดีด้านความโปร่งใส ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของ ADB ซ่ึง
ส่งเสริมโยบายดังกล่าว นำาไปสู่ความพยายามในเชิงรุกและ
การกำาหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนข้ึนในการทำาให้ ADB เป็นท่ี
รู้จักและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับงานของ ADB ดังน้ัน ADB จึง
เป็นท่ีสนใจของส่ือมวลชนช้ันนำาผ่านการทำางานแบบลงพ้ืนท่ี
และจากการท่ีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีของ ADB ได้เข้าร่วม
งานปราศัยในเวทีระหว่างประเทศและงานประชุมท่ีสำาคัญๆ 
ย่ิงไปกว่าน้ี จำานวนของเอกสารท่ีถูกเผยแพร่ลงใน เว็บไซต์
ของ ADB เพ่ิมข้ึนร้อยละ 145 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 และ ADB 
ได้จัดสรรข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกท่ีย่ืนขอข้อมูลของ ADB 
จำานวนกว่า 6,000 ราย ในอัตราร้อยละ 95 
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บริบทที่เปลี่ยนไป ถึงแม้จะมีความคืบหน้าอย่างมาก 
แต่ ADB ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความโปร่งใสต่อไปใน
อนาคต การที่องค์กรสาธารณะต่างๆ หันมาปรับปรุงเรื่อง
ความโปร่งใสทำาให้ประชาชนมีความคาดหมายสูงขึ้นด้วย 
ในช่วงที่ผ่านมาน้ีธนาคารพหุภาคีที่ทำางานด้านการพัฒนา
ได้รับรอง หรือเตรียมร่างนโยบายใหม่เกี่ยวกับการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใส แม้ ADB จะเป็นผู้นำาในหลาย
ด้านก็ตาม แต่ยังมีอีกหลายแง่ที่ ADB ยังตามไม่ทันและ
ควรจะปรับนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลให้เทียบเคียง
กับสถาบันประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ ADB ต้องพยายาม
มากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่
นั้นไปถึงตัวกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจริงๆ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น เครือข่ายทางสังคมหรือรูปแบบการใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือ เปิดช่องทางใหม่ให้ ADB สามารถที่จะเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ขณะเดียวกัน ADB ก็ตระหนักเช่น
กันว่า ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกจำานวนมากที่ไม่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี ดังนั้น วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิมยังคง
มีความสำาคัญอยู่ ยุทธศาสตร์ 2020 (Strategy 2020) ซึ่ง
เป็นกรอบยุทธศาสตร์หลักระยะยาวของ ADB ที่รับรอง
เมื่อปี พ.ศ. 2551 เล็งเห็นถึงความสำาคัญของความรับผิด
ชอบต่อประชาชน การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานของ ADB

แนวทางหลักและการปฏิบัติเป็นที่ยืนยัน คณะทำางาน
ทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะสรุปว่า นโยบายนี้มี
โครงสร้างที่แข็งแกร่งและมีการปฏิบัติอย่างดี ดังนั้น จึงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางหลักของนโยบาย

การปรับปรุงนโยบายให้ทันเหตุการณ์ การทบทวนครั้ง
นี้ระบุว่าควรปรับปรุงใน 5 ประเด็นต่อไปนี้เพื่อให้ ADB 
เป็นผู้นำาในด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

(i) ต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ นอกจากคณะ
กรรมการท่ีปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงทำา
หน้าท่ีเป็นกลไกสำาหรับการอุทธรณ์ภายในสำาหรับ
คำาขอท่ีถูกปฏิเสธแล้ว ADB จะต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์อิสระข้ึนมาอีกชุดหน่ึง เพ่ือเพ่ิมความน่า
เช่ือถือและการบริหารจัดการกรณีอุทธรณ์

(ii) สร้างความกระจ่างให้กับข้อยกเว้น จะมีการ
สร้างความกระจ่างให้กับรายการข้อยกเว้นการ
เปิดเผยข้อมูล โดยจะมีการเติมหัวเรื่องเข้าไป
เพื่อเน้นย้ำาข้อมูลเจ็ดประเภทที่ได้รับยกเว้น

จากการเปิดเผย มีการกระชับขอบเขตของข้อ
ยกเว้นบางประการ โดยการระบุว่าจะเกิดผลเสีย
ประการใดขึ้นกับประโยชน์ท่ีได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้ข้อยกเว้นนั้นๆ

(iii) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริหารมากข้ึน เอกสารท่ีเก่ียวกับคณะ
กรรมการบริหารส่วนใหญ่จะได้รับการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และต่อคณะกรรมการบริหารในเวลา
เดียวกัน เอกสารประเภทน้ีรวมถึงข้อเสนอเงินกู้
สำาหรับโครงการภาครัฐ ข้อเสนอท่ีสมบูรณ์สำาหรับ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค และแผน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับประเทศ โดยข้ึนอยู่
กับความยินยอมของประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้อง 
และข้อเสนอของรายงานเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ท่ีผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกับ
ประชาชนมาแล้ว ซ่ึงจะเพ่ิมพูนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการตัดสินใจของ 
ADB ท้ังน้ี บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารแบบคำาต่อคำาอาจเปิดเผยได้ภายหลัง 10 
ปี ตราบเท่าท่ีบันทึกน้ันไม่ได้มีข้อมูลหรืออ้างอิงถึง
ข้อมูลท่ีเข้าข่ายข้อยกเว้นภายใต้นโยบาย

(iv) ปรับแนวทางการส่ือสารสาธารณะให้ทัน
เหตุการณ์ เพ่ือสนันสนุนนโยบาย จึงมีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2548 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นเร่ืองการ
ส่ือสารสาธารณะ แนวทางการส่ือสารสาธารณะ
ของ ADB ตอกย้ำาความจำาเป็นท่ีจะต้องส่ือสาร
ให้เข้มข้นย่ิงข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบสนอง
กับความท้าทายเก่ียวกับการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก แนวทางท่ีมีการปรับปรุงให้
ทันเหตุการณ์น้ีจะสร้างหลักประกันว่าการส่ือสาร
ของ ADB มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ 2020 นอกจากน้ี ADB จะ
ตอบสนองกับความคาดหวังท่ีเปล่ียนไปของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะปรับแนวทางการส่ือสาร
สาธารณะให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้า
หมาย ADB จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับ
ผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการด้วยการสร้าง
ความม่ันใจว่า มิติการส่ือสารและแบ่งปันข้อมูล
จะถูกบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
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ใหญ่ที่เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา จะ
ถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB ก่อนที่คณะ
กรรมการบริหารจะอนุมัติหรือรับรอง ส่วนเอกสา
รอื่นๆ ของคณะกรรมการบริหารจะถูกเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ ADB เมื่อคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติหรือรับรอง

(ii) ให้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ นโยบายนี้ให้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูล
เป็นแนวทางปฏิบัติ เอกสารทั้งหมดที่ ADB จัด
ทำาหรือมีหน้าท่ีต้องจัดทำาอาจได้รับการเปิดเผย 
ยกเว้นแต่ว่ามีข้อมูลที่เข้าข่ายของข้อยกเว้นตาม
นโยบายนี้

(iii) สิทธิที่จะเข้าถึงและถ่ายทอดข้อมูลและความ
คิด ADB ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนใน
การที่จะแสวงหา ได้รับ และถ่ายทอดข้อมูลและ
ความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ ADB สนับสนุน ใน
การนี้ ADB จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
ชัดเจนและตรงกับความต้องการ โดยจะเปิด
เผยข้อมูลกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสตรี คน
ยากจน กลุ่มคนที่มีความอ่อนไหว โดยให้ข้อมูล
ล่วงหน้าในระยะเวลาเพียงพอท่ีพวกเขาจะได้
มีเวลาในการให้ข้อมูลตอบกลับท่ีสำาคัญสำาหรับ
กระบวนการออกแบบและดำาเนินโครงการ 
ADB จะไม่เปิดเผยข้อมูลแบบเลือกปฏิบัติ โดย
ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่ ADB เปิดเผย
ตามนโยบายนี้โดยเท่าเทียมกัน

(iv) ความเป็นเจ้าของของประเทศ ADB ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการที่ประเทศหนึ่งๆ มีความ
รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของโครงการที่ ADB สนับสนุน
อยู่ในประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา ดังนั้น ก่อน
ที่จะเปิดเผยเอกสารบางฉบับ ADB จะพิจารณา
ความคิดเห็นของประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนา
เหล่านั้นทั้งในแง่เนื้อหาสาระและจังหวะเวลาของ
การเปิดเผยข้อมูล

(v) ข้อยกเว้นบางประการ การเปิดเผยข้อมูลนั้น
จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ประการ
เท่านั้น ADB จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ทาง 
ADB จัดทำาหรือถูกจ้างให้ทำา เว้นแต่ว่าข้อมูล
เหล่านั้นเข้าข่ายข้อยกเว้นของนโยบายนี้ ADB 
สงวนสิทธิท่ีจะใช้อำานาจเหนือข้อยกเว้นในกรณี

ต่างๆ ท่ี ADB สนับสนุน นอกจากน้ี ADB จะเร่ง
กระจายองค์ความรู้ โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร
ทางอิเลคทรอนิกส์และในรูปของเอกสาร เพ่ือส่ง
เสริมเศรษฐกิจท่ีเน้นองค์ความรู้ในภูมิภาค ย่ิงไป
กว่าน้ี ADB จะใช้เวทีอ่ืน เช่น การประชุมระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศในการแบ่งปันส่ือความ
รู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ

(v) ความเปลี่ยนแปลงด้านอื่น การปรับปรุงด้าน
อื่นครอบคลุมเรื่องการชี้แจงเกี่ยวกับภาษา 
การปรับข้อมูลให้ทันสมัย การปรับข้อมูลให้
สอดคล้องกับกระบวนการดำาเนินธุรกรรมของ 
ADB อำานาจพิเศษของ ADB ในการจำากัดการ
เข้าถึงข้อมูลภายใต้เงื่อนไขยกเว้น และการเปิด
เผยมากขึ้น เช่น การแปลข้อมูลโครงการเป็น
ภาษาของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในประเทศได้เข้าใจโครงการดีขึ้น 
การเปิดเผยบัญชีโครงการที่ผ่านการตรวจสอบ 
และการเปิดเผยฐานเงินเดือนของผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร 

นโยบาย นโยบายนี้มุ่งที่จะเพิ่มพูนความไว้วางใจและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับ ADB เพื่อ
ให้การปฏิบัติการด้านการพัฒนาของ ADB บรรลุผลได้ดี
ยิ่งขึ้น องค์ประกอบหลักของนโยบายนี้คือ

(i) การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก ADB จะทำางานใน
เชิงรุกในการที่จะแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี่ยว
กับงานและความเห็นขององค์กรกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสาธารณชน เว็บไซต์ของ ADB จะ
เป็นช่องทางหลักสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลในเชิง
รุก นอกจากนี้ จะใช้ช่องทางอื่นตามความเหมาะ
สม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุกจะเป็นไปตาม
เงื่อนเวลาที่กำาหนด อีกทั้ง มีการเอื้ออำานวยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของ ADB นอกจากนี้ ADB จะเปิดเผยข้อมูล
ตามคำาร้องขอของแต่ละปัจเจกบุคคล ในกรณีที่
ไม่ติดเงื่อนไข หรือข้อจำากัดอื่นๆ ตามนโยบาย
นี้ เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารจะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB 
เมื่อมีการเสนอข้อมูลนั้นๆ ให้แก่คณะกรรมการ
บริหาร เอกสารของคณะกรรมการบริหารส่วน
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ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่สองของการ
พิจารณาอุทธรณ์จะเป็นอิสระจาก ADB นอกจาก
นี้ ประชาชนยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการท่ีปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูลให้ใช้
อำานาจระงับข้อยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนที่
ขอ บนพื้นฐานที่ว่าการเปิดเผยจะก่อให้เกิดโทษ
กับสาธารณประโยชน์มากกว่า 

กลไกการดำาเนินงานต่างๆ ภายใน ADB ที่จะนำานโยบายนี้ไปปฏิบัติ

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี จะต้องอาศัยทรัพยากรเพิ่มเติม

ในการสนับสนุนความพยายามที่จะสื่อสารกับสาธารณชนและสำาหรับ

คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ

ที่ ADB เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะก่อให้เกิด
สาธารณประโยชน์มากกว่าก่อโทษ นอกจาก
นี้ ภายใต้สถานการณ์ยกเว้น ADB ยังสงวน
สิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่โดยปกติแล้วจะเปิด
เผย หากทาง ADB พิจารณาแล้วว่าการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะก่อโทษมากกว่าสร้าง
สาธารณประโยชน์ 

(vi) สิทธิที่จะอุทธรณ์ นโยบายนี้ตระหนักถึง
สิทธิของผู้ขอข้อมูลว่าสามารถใช้กระบวนการ
อุทธรณ์ได้สองขั้นตอนหากพวกเขาเชื่อว่าการ
ที่ ADB ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตามคำาขอเป็นการ
ละเมิดนโยบายนี้ เพื่อให้กระบวนการอุทธรณ์มี
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นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554

บทนำา

1. เอกสารฉบับน้ีเป็นการปรับปรุงนโยบายการสื่อสาร
สาธารณะ1ที่ ADB จัดทำาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 นโยบายที่
อธิบายในเอกสารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 2 เมษายน 2555 โดยจะถูกนำามาใช้แทนนโยบายการ
สื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2548

2. ความโปร่งใสและการสื่อสารสาธารณะในเชิงรุกจะ
ยังเป็นหลักสำาคัญของนโยบายปัจจุบัน นโยบายปี พ.ศ. 
2548 ซึ่งใช้แทนที่นโยบายว่าด้วยข้อมูลและการเปิดเผย
ข้อมูลสองฉบับก่อนหน้านี้ ได้กำาหนดแนวทางที่แข็งขัน
และมีจุดประสงค์อย่างชัดเจนสำาหรับกิจกรรมสื่อสารของ 
ADB นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติครั้ง
สำาคัญของ ADB ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและบทบาทของ
การวิเทศสัมพันธ์ในการสนับสนุนประสิทธิภาพแห่งการ
พัฒนาของ ADB ตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายปี พ.ศ. 2548 
ADB ได้ทำาการทบทวนนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

3. การทบทวนนโยบายดำาเนินไปตามแนวทางที่
กำาหนดโดยคณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม ซึ่ง
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ADB ทำาการระดม
ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์การนำา
นโยบายไปใช้ พร้อมทั้งขอให้เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 
นอกจากนี้ ADB ยังได้ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่วยแสดงความคิดเห็นตอบกลับมาเกี่ยวกับตัวนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง และนอกจากจะขอให้ส่งความคิดเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว ADB ได้จัดเวทีหารือ 20 ครั้ง ในประเทศ
สมาชิก 12 ประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งประชาชนผู้ได้รับผลก
ระทบจากโครงการของ ADB โดยเวทีการหารือเหล่านี้มีผู้
เข้าร่วมกว่า 500 ราย (ภาคผนวก 1 อธิบายกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอก) เอกสารฉบับนี้คำานึงถึง
ความคิดเห็นที่ได้รับจากกระบวนการนี้ 

1  ADB. 2005. The Public Communications Policy of the Asian Development Bank: Disclosure and Exchange of Information. กรุงมะนิลา.



6

2 ประสบการณ์ของ ADB  
ในการสื่อสารสาธารณะ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

4. ADB มีความมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความยากจนด้วย
วิธีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึงที่ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณาการในระดับภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายดัง
กล่าว ADB ให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ และกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา เพื่อให้โครงการเหล่านี้มีประสิทธิผลและ
ตอบสนองกับความต้องการ ADB ต้องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้กู้ยืมและลูกค้า หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ให้ทุกกลุ่มรับรู้ความเป็นไปของกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ADB กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความสำาคัญต่อการสร้างความเข้าใจและไว้วางใจซ่ึงกัน
และกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับความเป็นหุ้นส่วน
ที่แน่นแฟ้น ความโปร่งใสเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
ที่มีความสำาคัญสำาหรับ ADB เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สนับสนุนโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำาเร็จ
ของโครงการ ยิ่งไปกว่านี้ หลักการสำาคัญของธรรมาภิบาล
ของสถาบันใดก็ตามก็คือ สถาบันนั้นต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนจากการกระทำาของตน ความโปร่งใสจะก่อให้
เกิดความรับผิดชอบต่อประชาชน

5. วัตถุประสงค์ในภาพรวมของนโยบายนี้คือ เพื่อ
เสริมสร้างความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ
มีส่วนร่วมของพวกเขาในภารกิจของ ADB นโยบายนี้
ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในการที่จะแสวงหา ได้รับ 
และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการของ ADB นโยบาย
นี้สนับสนุนการแบ่งปันความรู้และเอื้ออำานวยให้เกิดการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมหรือการสื่อสารกันสองทางกับ

2  ADB. 2008 Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008-2020. กรุงมะนิลา.
3  รับรองเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 โดย 100 กว่าประเทศและองค์กรที่ทำางานพัฒนารวมทั้ง ADB พร้อมด้วย 19 ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ นโยบายนี้ให้
ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติ ยกเว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุผลหนักแน่นที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบาย
นี้ผูกพันให้ ADB เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน การเงิน 
และโครงการในเชิงรุกโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ ADB ตาม
กำาหนดเวลาที่เคร่งครัด และสร้างกลไกเพื่อรับมือกับการ
ตอบสนองและการร้องเรียน และเพื่อที่จะเพิ่มผลกระทบ
ด้านการพัฒนาสำาหรับปฏิบัติการของ ADB นโยบายนี้
ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ADB และการปฏิบัติงานของ ADB โดยการเสริม
สร้างกิจกรรมส่ือสารสาธารณะและสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้กำาหนดนโยบายและผู้นำาด้านความคิดเห็นในประเทศ
สมาชิก

6. ความคิดริเริ่มที่สำาคัญในบางด้านของ ADB ตอกย้ำา
พันธกรณีต่อนโยบายและวัตถุประสงค์นี้ แผนยุทธศาสตร์ 
2020 ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อประชาชน การ
มีส่วนร่วม และความโปร่งใสในปฏิบัติการและกิจกรรม
ของ ADB2 นอกจากนี้ ความโปร่งใสยังเป็นหัวใจหลักของ
วัตถุประสงค์ของคำาประกาศปารีสว่าด้วยประสิทธิผลของ
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา (Paris Declaration on Aid 
Effectiveness)3 จากการลงนามร่วมในความคิดริเริ่มเรื่อง
ความโปร่งใสของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา 
(International Aid Transparency Initiative) ซึ่งเป็นความ
คิดริเร่ิมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มในการที่จะส่ง
เสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ADB 
เน้นย้ำาอีกคร้ังถึงความมุ่งมั่นท่ีจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ความช่วยเหลืออย่างสม่ำาเสมอ โดยละเอียดและทันท่วงที 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่การบรรเทาความยากจน

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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การประเมินการดำาเนินนโยบาย

7. ADB ได้ติดตามผลการนำานโยบายการสื่อสาร
สาธารณะปี พ.ศ. 2548 ไปปฏิบัติและได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานประเมินผลประจำาปีจำานวน4 ฉบับ4การประเมิน
ผลอย่างละเอียดนี้ชี้ให้เห็นว่า ADB ยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายมาได้โดยดี มีการส่งเสริมความโปร่งใสและการ
สื่อสารที่ดีขึ้น และเสนอข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก
ขึ้น นโยบายนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกส่วนใหญ่ ที่ได้รับการปรึกษาหารือและเข้าอก
เข้าใจจากเจ้าหน้าที่ ADB

8. ในภาพรวมแล้วมีการนำาเสนอข้อมูลเ ก่ียวกับ
สถาบันและโครงการของ ADB แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณชนในเชิงรุกมากย่ิงข้ึนและตามการร้องขอ นโยบาย
น้ีสะท้อนให้เห็นว่าการวิเทศสัมพันธ์ในเชิงรุกและการเปิดเผย
ข้อมูลมากข้ึนเป็นปัจจัยส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ในการรับรอง
นโยบายน้ี ADB ดำาเนินย่างก้าวสำาคัญท่ีจะเสริมสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจ รวมถึงความไว้วางใจใน ADB ขณะ
เดียวกันก็ขยายความหลากหลายแก่ประเภทของเอกสารท่ี
จะเปิดเผยแก่สาธารณะมากย่ิงข้ึนท้ังในส่วนของโครงการ
ภาครัฐและโครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูล ล้วนแต่สร้าง
คุณูปการในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลด้านงานพัฒนาแก่
กลุ่มเป้าหมายหลัก ซ่ึงเป็นการส่งเสริมประสิทธิผลแห่งการ
พัฒนาพร้อมเพ่ิมพูนความไว้วางใจท่ีสาธารณชนมีต่อ ADB

9. ในภาพรวม ADB ประสบความสำาเร็จในการยึดถือ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติตาม
แนวทางการเปิดเผยข้อมูล รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
ทันท่วงทีและการรับมือกับคำาขอข้อมูลจากบุคคลภายนอก มี
พัฒนาการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในรายงานความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนระดับโลกปี พ.ศ. 2550 (Global Accountability 
Report) ท่ีจัดทำาโดยองค์กร One World Trust ผลปรากฎว่า 
ADB ได้คะแนนเต็ม ในด้านแนวปฏิบัติท่ีดีด้านความโปร่งใส5

10. ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกเผยแพร่ สามารถหาดูได้ใน
เว็บไซต์ของ ADB ในปัจจุบัน จำานวนของเอกสารที่เผย

แพร่ทางเว็บไซต์ ADB เพิ่มขึ้นร้อยละ 145 ในช่วงเดือน
กันยายน 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ผู้ใช้ยังสามารถ
เข้าไปหาข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ง่ายดายขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่า
นี้ ADB ยังติดตามผลและดำาเนินการตามคำาขอข้อมูลและ
เอกสารกว่า 6,000 รายการ จากบุคคลภายนอก โดยที่ 
ADB ได้ให้ข้อมูลไปจำานวนร้อยละ 95 ของคำาขอ และกว่า
ครึ่งหนึ่งของคำาขอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คำาขอที่
เหลือส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ ประมาณ
ร้อยละ 7 ของคำาถามเกี่ยวกับการขอเงินทุนและความร่วม
มือกับองค์กรพัฒนาเอกชน ในจำานวนร้อยละ 5 ของคำาขอ
ที่ถูกปฏิเสธส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกพันธบัตร
ของ ADB นอกจากนี้ ADB ยังได้ให้ความกระจ่างและเปิด
เผยเอกสารอีกจำานวนมากที่จัดทำาขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2548 
อย่างไรก็ดี ความพยายามในด้านนี้ต้องดำาเนินต่อไป เพื่อ
ให้บรรลุข้อกำาหนดของนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่าง
เช่น รายงานสรุปของทุกโครงการยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ หรือบางกรณีก็ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และ
ข้อมูลของข้อสรุปเหล่านี้ จะต้องมีความสมบูรณ์มากขึ้น

11. การทบทวนนโยบายท้ังภายในและภายนอกองค์กร
พบว่า ADB ได้รับการยอมรับและมีความโปร่งใสมากข้ึนจาก
ความพยายามด้านการวิเทศสัมพันธ์นับต้ังแต่มีการอนุมัติ
ให้ใช้นโยบาย เห็นได้จากการเพ่ิมข้ึนของข่าวเก่ียวกับ ADB 
กิจกรรมการลงพ้ืนท่ี ความสนใจจากส่ือมวลชน และจากสถิติ
เข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ ADB เป็นท่ีรู้จักในวงการส่ือมวลชน
ระดับแนวหน้า โดยผ่านการทำากิจกรรมลงพ้ืนท่ีและการเข้า
ร่วมการเสวนาในเวทีสาธารณะของคณะผู้บริหาร และเจ้า
หน้าท่ีในการประชุมระหว่างประเทศท่ีสำาคัญ ADB จะทำาการ
สำารวจภาพลักษณ์องค์กรในสายตาของบุคคลภายนอกทุกๆ 
สามปี ผลการสำารวจในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 พบว่าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำาในการกำาหนดกระแสความคิดเห็น
ส่วนใหญ่มอง ADB ในทางบวกและเช่ือว่า ADB ช่วยส่งเสริม
การพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากน้ี ADB ยัง
มีภาพลักษณ์น่าเช่ือถือมาก น่าไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพ 
ขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกว่า ADB สามารถ
ส่ือสารได้ดีและกำาลังทำาหน้าท่ีอย่างดีในการตอบสนองคำาขอ
ข้อมูล พวกเขาแนะด้วยว่ายังมีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงให้ดี
ข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ADB ควรพยายามแบ่งปันส่ือสร้าง

4  ADB. Assessment of the Implementation of the Public Communications Policy. http://www.adb.org/documents/series/assessment-
pcp-implementation 

5 One World Trust. 2007. 2007 Global Accountability Report. กรุงลอนดอน.
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ความรู้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าน้ี โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนา ความคิด
เห็นจากเวทีปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรากฎใน
การทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะระบุด้วยว่าต้องมี
การปรับปรุงการส่ือสารเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นการมีส่วนร่วมและการแบ่งปัน
ข้อมูลในหมู่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ

12. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ADB ได้จัดการอบรมข้อมูลและ
กิจกรรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ของ ADB และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลตามกรอบของนโยบาย ความพยายามเหล่า
นี้มีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

13. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลดังท่ีระบุไว้ในนโยบาย ADB ได้จัดสรรทรัพยากรเพ่ิม
เติมในรูปของอัตราการจ้างเจ้าหน้าท่ีในตำาแหน่งใหม่ การฝึก
อบรมอย่างสม่ำาเสมอ และการพัฒนากรอบการแปล นโยบาย
น้ี ถูกแปลเป็น 12 ภาษา และถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ใน
เดือนกรกฎาคม 2548 มีการจัดต้ังหน่วยงานข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเผยข้อมูล (Public Information and Disclosure 
Unit) ข้ึนภายในสำานักวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือติดตามการปฏิบัติ
ตามนโยบาย หน่วยงานน้ีจัดสรรการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และ
เคร่ืองมือสำาหรับเจ้าหน้าท่ี ADB ในการทำาตามข้อกำาหนดการ
เปิดเผยข้อมูล ปัจจุบันหน่วยงานน้ีเป็นท่ีรู้จักว่าเป็นศูนย์กลาง
ของงานเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท้ังหมดของ ADB

14. ฝ่ ายบริหารมีบทบาทสำ าคัญ ในการส่ ง เสริ ม
บรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการสื่อสารสาธารณะในเชิง

รุก เพื่อเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้
กับ ADB หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้ถูกยกระดับเป็นสำานัก
วิเทศสัมพันธ์ที่รายงานตรงกับประธาน ขณะเดียวกัน ADB 
ได้จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมให้กับงานวิเทศสัมพันธ์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการสร้างศักยภาพแก่สำานักงานในพื้นที่เพื่อ
ให้เป็นกำาลังหลักการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานของ 
ADB ในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีการเพิ่ม
อัตราเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในระดับประเทศจำานวน 8 
อัตรา เพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่

15. ด้วยการนำาของฝ่ายบริหาร นโยบายนี้ได้
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทั่วทั้ง 
ADB เจ้าหน้าที่ ADB โดยรวมตระหนักถึงคุณูปการของ
ความโปร่งใสและใส่ใจกับภารกิจเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดี 
ในขณะที่มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของการเปิดเผยข้อมูล
ในระดับสูง แต่ยังคงต้องมีการดำาเนินงานอีกหลายส่วนเพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำาหนด และภายในกรอบเวลาที่
กำาหนดอย่างเต็มรูปแบบ

16. มีการทบทวนการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลและ
โครงการห้องสมุดของ ADB พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นตอนเพื่อ
อำานวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลของ ADB ในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ADB 
ได้ยกระดับห้องสมุดที่คัดสรรแล้ว เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการ
พัฒนาของเอเชีย นอกเหนือจากการริเริ่มความเป็นหุ้นส่วน
กับศูนย์ข้อมูลสาธารณะของผู้ให้ความช่วยเหลือพหุภาคี
ในหลายประเทศ ทั้งนี้ จะมีการทบทวนความคิดริเริ่มเหล่า
นี้เพื่อประเมินประสิทธิผลในการปรับปรุงภาพลักษณ์และ
การเข้าถึงสื่อส่งเสริมความรู้ของ ADB 
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17. ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทัศนคติทั่วโลกใน
เรื่องเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้
ชัด เสรีภาพแห่งข้อมูลข่าวสารได้รับการรับรองว่าเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังที่บัญญัติไว้ในกติกาสากล
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประชาชนต่าง
เรียกร้องให้มีความโปร่งใสมากขึ้นและให้รัฐบาลกับภาค
เอกชนเคารพมาตรฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนมาก
ขึ้น หลายประเทศได้บัญญัติเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้ทวีความ
เข้มแข็งขึ้นจนถึงระดับที่ว่า เสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร
ไม่ใช่เป็นเป้าหมายอันสูงส่งที่ห่างไกลอีกต่อไปแล้ว แต่ว่า
ได้กลายเป็นสิทธิที่ต้องมีการบังคับใช้ รัฐบาลหลายประเทศ
ได้ผ่านกฎหมายที่ให้หลักประกันกับประชาชนว่าจะมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ปัจจุบันนี้ 80 กว่าประเทศ
ทั่วโลกมีกฎหมายที่รับรองสิทธินี้

18. ตั้งแต่ ADB รับรองนโยบายการสื่อสารสาธารณะ 
เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ความแพร่หลายของการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ จากการใช้
งานทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสังคมทาง
อินเตอร์เน็ต ปัจจุบันข้อมูลสามารถที่จะถูกสื่อไปยังคน
จำานวนมากขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้น ประชาชนมี
ความคาดหวังสูงขึ้นในเรื่องความหลากหลาย ประเภท และ
วิธีการสื่อสารโดยสถาบันรัฐ เอกชนและองค์กรไม่แสวง

กำาไร ควบคู่ไปกับที่ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่อง
ความโปร่งใสและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย
นั้น ต้นทุนและประสิทธิผลของโครงการด้านการพัฒนา
ต่างๆ ก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเช่นกัน

19. เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารที่ดำาเนินงานด้านการพัฒนา
ระดับพหุภาคีส่วนใหญ่ได้ปรับเปล่ียนหรือกำาลังทบทวน
นโยบายเปิดเผยข้อมูลของตน เช่น ธนาคารพัฒนา
แอฟริกา ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป ธนาคาร
การลงทุนยุโรป ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา บรรษัทเงิน
ทุนระหว่างประเทศ และธนาคารโลก (ภาคผนวก 2 เสนอ
การสำารวจนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระดับพหุภาคี ภาคผนวก 3 เปรียบเทียบนโยบาย
ของ ADB เมื่อปี พ.ศ. 2548 กับนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่
ดังที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา) 
นโยบายใหม่ๆ เหล่านี้ ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วหรืออยู่ในขั้น
ตอนขออนุมัติ มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่ว่า นโยบายเหล่านี้ต่างให้ยึดถือ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติและยึดหลักการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไข
ข้อยกเว้นที่ชัดเจนและข้อจำากัดไม่กี่ประการ นอกจากนี้ 
นโยบายเหล่านี้ยังมีขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลและมีกลไก
การอุทธรณ์ที่ชัดเจน 

แนวโน้มการสื่อสารสาธารณะใน
โลกปัจจุบัน นโยบาย  

การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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20. การทบทวนนโยบายปี พ.ศ. 2548 แสดงให้เห็นว่าน
โยบายการส่ือสารสาธารณะของ ADB ปี พ.ศ. 2548 ในภาพ
รวมยังมีความเหมาะสมและ ADB สามารถท่ีจะเทียบเคียง
กับธนาคารเพ่ือการพัฒนาระดับพหุภาคีอ่ืนได้ในด้านแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม มีการระบุ
เก่ียวกับปัจจัย 5 ประการ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่น
โยบายปี พ.ศ. 2548 ดังท่ีจะอธิบายในย่อหน้า 21–25 

21. คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ นโยบายปี พ.ศ. 
2548 กำาหนดให้หน่วยงานภายใน ชื่อว่าคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure 
Advisory Committee : PDAC) มีหน้าที่ทบทวนคำาขอ
ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ ที่ผ่านมามีการเสนอเรื่องให้ PDAC 
พิจารณาเพียง 5 กรณี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างทบทวน
นโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุว่าจุดอ่อนประการหนึ่ง คือ 
ADB ยังขาดคณะกรรมการอิสระภายนอกองค์กร ดังนั้น 
เพื่อรักษาสถานะของ ADB ที่เป็นสถาบันแนวหน้าในเรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดี ADB จึงจะตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ
ขึ้นมาชุดหนึ่ง (Independent Appeals Panel : IAP) เพื่อ
ทบทวนการตัดสินใจของ PDAC

22. สร้างความกระจ่างให้กับข้อยกเว้น นโยบาย
ปี พ.ศ. 2548 มีรายการข้อยกเว้นการเปิดเผยข้อมูล ข้อ
เสนอแนะที่ได้รับระบุว่ารายการดังกล่าวยังขาดโครงสร้างที่
ชัดเจน จึงทำาให้เข้าใจยาก ดังนั้น ADB ได้จัดลำาดับข้อมูล
ดังกล่าวใหม่ โดยระบุหัวเรื่องเพื่อสร้างความชัดเจน ใน
บางกรณีก็จะกระชับขอบเขตของการยกเว้น ด้วยวิธีการ
ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำาให้เกิดโทษประการใดขึ้นกับ
ประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้นนั้นๆ

23. การเข้าถึงเอกสารของคณะกรรมการบริหาร
ก่อนที่จะตัดสินใจ การทบทวนนโยบายปี พ.ศ. 2548 
ระบุว่า ADB ควรปรับปรุงเรื่องเงื่อนเวลาในการแบ่งปัน
ร่างเอกสารกับสาธารณชน สำาหรับนโยบายที่มีผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เช่น แถลงการณ์นโยบาย
เชิงป้องกัน (Safeguard Policy Statement 2009) และ
นโยบายกับแผนยุทธศาสตร์รายภาคและตามหัวเรื่องนั้น 
ADB ได้เผยแพร่ร่างเอกสารการปรึกษาหารือทางเว็บไซต์
อยู่แล้ว พร้อมทั้งจัดการประชุมภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร
ก็ตาม หลังจากร่วมเวทีปรึกษาหารือแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียก็ไม่ได้รับโอกาสให้เห็นร่างเอกสารฉบับที่เสนอให้คณะ
กรรมการบริหารตัดสินใจตามกระบวนการ เนื่องจาก ADB 
จะเผยแพร่เอกสารฉบับสุดท้ายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ
บริหารได้พิจารณาเสร็จแล้ว ดังนั้น เพื่อที่จะตอกย้ำาความ
สำาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
เตรียมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เหล่านี้ นโยบายการ
สื่อสารสาธารณะกำาหนดให้ ADB เผยแพร่ร่างเอกสารและ
ข้อเสนอขั้นสุดท้ายของรายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ท่ีได้ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นจากประชาชนใน
เวลาเดียวกันกับท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ในทำานองเดียวกัน ข้อเสนอเงินกู้สำาหรับโครงการรัฐและ
ข้อเสนอขั้นสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค (Regional Cooperation Strategies : RCSs) และ
แผนยุทธศาตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ (Country 
Partnership Strategies : CPSs) จะถูกเผยแพร่ลงเว็บไซต์
ของ ADB เมื่อมีการเสนอเอกสารเหล่านี้ต่อคณะกรรมการ
บริหาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้อง

24. แนวทางการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสนับสนุน
นโยบายนี้ จะมีการปรับยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ที่กำาหนด
ไว้ในนโยบายปี พ.ศ. 2548 เพื่อเน้นเรื่องการสื่อสาร
สาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
ข้อมูลจะไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลักเสมอไป ขณะที่นโยบาย
ปี พ.ศ. 2548 กำาหนดแนวทางที่จะอำานวยให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลสำาหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ แต่ก็ยังไม่เพียง
พอ ตัวอย่างเช่น การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว และวิธี

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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การสื่อสารที่ไม่อิงการใช้เทคโนโลยีในการแบ่งปันข้อมูล
ยังเป็นสิ่งจำาเป็นในบางกรณี แทนที่จะบรรยายยุทธศาสตร์
วิเทศสัมพันธ์เกินขอบเขตของความจำาเป็นในการสนับสนุน
นโยบายนี้ ADB จะหันไปเน้นที่แง่มุมในการปฏิบัติจริงของ
การแบ่งปันข้อมูลเพื่อที่จะตอกย้ำาเป้าหมายโดยรวมของ
นโยบาย ADB จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่มีความ
สนใจในประเด็นตลอดระยะเวลาของวงจรโครงการโดยการ
สร้างความมั่นใจว่าโครงการที่ ADB สนับสนุนจะมีมิติการ
สื่อสารที่สำาคัญและแง่มุมที่เก่ียวกับการแบ่งปันข้อมูลเป็น
องค์ประกอบสำาคัญ นอกจากนี้ ADB จะพยายามเผยแพร่
ส่ือความรู้ผ่านทั้งช่องทางการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตและ
ในรูปของเอกสาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้น
องค์ความรู้ในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านี้ ADB จะอาศัยช่องทาง
อื่น เช่น การประชุมระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และ

การประชุมอื่นๆ ที่จะแบ่งปันสื่อองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

25. การเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น นโยบายปี พ.ศ. 2548 
ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงบันทึกการประชุมของคณะ
กรรมการบริหารแบบคำาต่อคำา แต่นโยบายฉบับปี พ.ศ. 
2548 นี้จะอนุญาตให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะ
กรรมการบริหารแบบคำาต่อคำาอย่างเป็นทางการ ภายหลัง 
10 ปีหากมีการร้องขอ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อมูลนั้นไม่ได้
มีหรือว่าพาดพิงถึงข้อมูลประเภทใดก็ตามที่เข้าข่ายข้อ
ยกเว้นตามนโยบายนี้ (ย่อหน้า 84) นอกจากนี้ นโยบายนี้
ยังอนุญาตให้มีการเปิดเผยบัญชีของโครงการท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว (ย่อหน้า 62) ฐานเงินเดือนของผู้บริหารและ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (ย่อหน้า 90) และข้อมูลราย
ละเอียดโครงการฉบับแปล (ย่อหน้า 42) 



12

5 นโยบายการสื่อสารสาธารณะ

26. นโยบายการสื่อสารสาธารณะมีเป้าหมายที่จะ
เสริมสร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับ ADB ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธผลของ
กิจกรรมด้านการพัฒนาของ ADB นโยบายนี้ส่งเสริมความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อประชาชน และการพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วม นโยบายนี้กำาหนดมาตรการการเปิดเผยเอกสาร
ที่ ADB จัดทำาหรือว่ามีหน้าที่ต้องจัดทำา หลักการพื้นฐาน
ของนโยบายนี้มีอธิบายอยู่ในย่อหน้าที่ 27-33

27. การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก ADB จะทำางานเชิง
รุกในด้านการแบ่งปันองค์ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับงานและ
ความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เว็บไซต์
ของ ADB จะเป็นช่องทางหลักสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลใน
เชิงรุก นอกจากน้ี นโยบายน้ียังต้องอาศัยช่องทางอ่ืนๆ ใน
การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลด้วย โดยข้ึนอยู่กับวิธีการรับ
ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและจุดประสงค์หลักของการเปิด
เผยข้อมูลน้ัน การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุกมีความสำาคัญในแง่
ท่ีจะสร้างความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ข้อมูลท่ีสำาคัญ
เก่ียวกับ ADB และกิจกรรมของ ADB จะได้รับการเปิดเผย
ภายในเง่ือนไขเวลาท่ีจำากัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของ ADB นอกจากน้ี ADB จะเปิดเผย
ข้อมูลตามคำาขอของแต่ละปัจเจกบุคคลด้วย

28. หากไม่ถูกจำากัดโดยบทบัญญัติอื่นในนโยบายนี้ 
เอกสารที่เสนอให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อแจ้งให้ทราบ 
จะถูกเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ ADB ในช่วงเวลาเดียว
กับการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เอกสารส่วนใหญ่ที่
ถูกเสนอให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา จะถูกเผย
แพร่ไว้ในเว็บไซต์ ADB ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรือรับรอง 
(ย่อหน้าที่ 38, 58 และ 72) ส่วนเอกสารอื่นๆ ของคณะ
กรรมการบริหารที่ถูกเสนอให้คณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาจะถูกเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ADB เมื่อมีการอนุมัติ
หรือรับรอง

29. ให้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 
นโยบายนี้ให้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ดังนั้น เอกสารทั้งหมดที่ ADB จัดทำาหรือมีหน้าที่ต้องจัดทำา
อาจจะได้รับการเปิดเผย เว้นแต่ว่าเอกสารดังกล่าวมีข้อมูล
ที่เข้าข่ายการยกเว้นตามย่อหน้า 97 และ 101

30. สิทธิที่จะเข้าถึงและถ่ายทอดข้อมูลและความ
คิด ADB ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนที่จะแสวงหา ได้
รับ และถ่ายทอดข้อมูลและความคิดเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ ADB ให้ความช่วยเหลือ ADB จะให้ข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ ชัดเจนและตรงกับความต้องการ วิธีนี้จะทำาให้ 
ADB สามารถที่จะสื่อสารกับ รับฟัง และพิจารณาปฏิกิริยา
ตอบสนองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมของ ADB โดย ADB จะให้ข้อมูลกับผู้ได้รับ
ผลกระทบล่วงหน้านานพอท่ีจะให้พวกเขาได้มีเวลาเสนอ
ข้อคิดเห็นท่ีมีสาระเข้าไปในการออกแบบและการดำาเนิน
โครงการ ADB จะไม่เปิดเผยข้อมูลในลักษณะเลือกปฏิบัติ 
ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลที่ ADB มีให้อย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้นโยบายนี้และตามเงื่อนไขรายละเอียดของนโยบาย
และการปฏิบัต

31. ความเป็นเจ้าของของประเทศ ADB ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการที่ประเทศหนึ่งๆ มีความรู้สึกว่าเป็น
เจ้าของโครงการที่ ADB สนับสนุนอยู่ในประเทศสมาชิกที่
กำาลังพัฒนา ดังนั้น ก่อนที่จะเปิดเผยเอกสารนั้นๆ ความ
คิดเห็นของประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนาเหล่านั้นจะได้รับ
การพิจารณา ทั้งในแง่ที่เกี่ยวกับกับเนื้อหาและจังหวะเวลา
ของการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ

32. ข้อยกเว้นบางประการ การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เต็มที่ตลอดเวลาอาจจะเป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ADB จะ
ต้องเสาะหาความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล ต้องมีการหารือ
อย่างเปิดอกทั้งภายในองค์กรและกับสมาชิกด้วยกัน และ

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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พิจารณาเงื่อนไขพิเศษสำาหรับโครงการที่ไม่ได้ทำากับภาค
รัฐในต่างประเทศ6 ADB จะคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วน
ตัวของเจ้าหน้าที่และคุ้มครองผลประโยชน์ธุรกิจอันชอบ
ธรรมของ ADB และของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้น
เหล่านี้มีเพียงไม่กี่ประการ ADB จะเปิดเผยข้อมูลที่ทาง 
ADB จัดทำาหรือมีหน้าที่ต้องจัดทำา เว้นแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้น
เข้าข่ายข้อยกเว้นของนโยบายนี้ดังที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 97 
และ 101 ADB สงวนสิทธิที่จะใช้อำานาจเหนือข้อยกเว้นใน
นโยบายนี้ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล
นั้นเป็นสาธารณประโยชน์มากกว่าที่จะก่อโทษ นอกจาก
นี้ ภายใต้สถานการณ์ยกเว้น ADB ยังสงวนสิทธิที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูลที่ปกติแล้วจะเปิดเผย หากพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจก่อโทษมากกว่าเกิดประโยชน์

33. สิทธิที่จะอุทธรณ ์ นโยบายนี้ตระหนักถึงสิทธิของ
ผู้ขอข้อมูลท่ีจะสามารถใช้กระบวนการอุทธรณ์สองขั้นตอน
ได้ ถ้าหากผู้ขอเชื่อว่าการที่ ADB ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตาม
คำาขอเป็นการละเมิดนโยบายของตนเอง เพื่อเพิ่มความน่า
เชื่อถือให้กับกระบวนการอุทธรณ์ การพิจารณาขั้นตอนที่
สองจะเป็นอิสระจาก ADB นอกจากนี้ บุคคลยังสามารถ
ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อ PDAC ให้ใช้อำานาจสั่งระงับข้อยกเว้น

ที่จำากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ขอ บนพื้นฐานที่ว่าการเปิด
เผยจะก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์มากกว่าก่อโทษ

34. ความเช่ือมโยงกับนโยบายอ่ืน นโยบายน้ีกำาหนด
เกณฑ์สำาหรับเปิดเผยเอกสารท่ี ADB เป็นผู้จัดทำาหรือ
มีหน้าท่ีต้องจัดทำา แต่นโยบายน้ีไม่ได้กำาหนดให้ต้องมีการ
จัดทำาเอกสารประเภทเหล่าน้ัน มีการอ้างอิงถึงนโยบายอ่ืน
ของ ADB ในนโยบายการส่ือสารสาธารณะ การอ้างอิงถึง
นโยบายอ่ืนของ ADB หมายรวมถึงนโยบายท่ีมีการปรับปรุง
เป็นระยะๆ ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบทบัญญัติ
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล (แต่ไม่ใช่บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองอ่ืน) ของนโยบายการส่ือสารสาธารณะกับนโยบายอ่ืน
ท่ีคณะกรรมการบริหารอนุมัติ ให้ยึดบทบัญญัติเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลในนโยบายการส่ือสารสาธารณะเป็นหลัก 
นโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ใดๆ ท่ีจัดทำาหรือปรับปรุงโดย 
ADB หลังจากวันท่ีนโยบายการส่ือสารสาธารณะมีผลบังคับ
จะมีการอธิบายอย่างชัดเจนเก่ียวกับข้อกำาหนดการเปิดเผย
ข้อมูลสำาหรับเอกสารหรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำา
นโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซ่ึงเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลเหล่าน้ันจะต้องสอดคล้องกับสาระสำาคัญของนโยบาย
การส่ือสารสาธารณะ 

6  ข้อผูกมัดที่มีผลทางกฎหมายจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจของลูกค้า เป็นข้อกำาหนดมาตรฐานสำาหรับสถาบันการเงินเอกชนและของ
สถาบันประเภทเดียวกับ ADB ในการทำาธุรกิจกับลูกค้า ความจำาเป็นที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจนั้น เป็นที่ยอมรับกันใน
กฎหมายที่ว่าด้วยเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารทั่วไป ซึ่งครอบคลุมเรื่องการยกเว้นที่จะเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าที่ได้มาโดยเอกสิทธิ
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6 รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล

35. ADB ทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้กู้ยืมและลูกค้าเพ่ือเตรียม
และดำาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา ในการน้ี ADB จะแจ้งให้ทุก
ฝ่ายทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับโครงการ
ท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก ADB เอกสารประเภทต่อไปน้ีจะถูก
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB ตามกำาหนดเวลาท่ีชัดเจน ภาย
หลังจากปรึกษากับผู้กู้ยืมท่ีเก่ียวข้องหรือลูกค้าตามท่ีเหมาะสม 
และเป็นไปตามข้อยกเว้นในย่อหน้า 97 และ 101

แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนา
ระดับประเทศและยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค

36. แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ 
(Country Partnership Strategies : CPS) กำาหนดกรอบการ
ทำางานของ ADB กับประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนาแต่ละราย  
โดยถูกใช้เป็นหลักการในการออกแบบแผนงานเพ่ือการ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาในระดับประเทศ ส่วน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation 
Strategies : RCS) คือ แผนยุทธศาสตร์สำาหรับภูมิภาคหรืออนุ
ภูมิภาคตามคำานิยามของ ADB ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ความร่วมมือระดับภูมิภาค

37. ADB จะดูแลและหมั่นเผยแพร่ข้อมูลเป็นระยะเกี่ยว
กับรายการของ CPS ฉบับใหม่ๆ CPS ฉบับเฉพาะกาล 
และ RCS ที่จะเตรียมจัดทำาในปีถัดไป เพื่ออำานวยการ
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย7 และเปิดโอกาสให้พวก
เขาได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนา CPS CPS ฉบับเฉพาะกาล 
และ RCS ในประเทศและ/หรือในภูมิภาค จะมีการแบ่งปัน
ร่างของเอกสารเหล่าน้ีและข้อมูลประกอบท่ีเป็นประโยชน์

เพื่อฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศในช่วง
ที่เตรียมเอกสารเหล่านี้

38. ADB จะเผยแพร่ CPS CPS ฉบับเฉพาะกาล และ 
RCS ทางเว็บไซต์ในเวลาเดียวกันกับการเสนอให้คณะ
กรรมการบริหารรับรอง ภายใต้ความยินยอมของประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้อง ถ้าประเทศดังกล่าวไม่ยินยอมที่จะเปิด
เผยข้อมูลล่วงหน้า ADB ก็จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทาง
เว็บไซต์เมื่อคณะกรรมการบริหารรับรองเอกสารเหล่านั้น 
ข้อกำาหนดให้เปิดเผยในเวลาเดียวกันให้ใช้ปฏิบัติกับ CPS 
CPS ฉบับเฉพาะกาล และ RCS ที่คณะกรรมการบริหาร
จัดการหรือกลไกท่ีเทียบเคียงกันได้ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว 
เมื่อหรือภายหลังวันที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้

39. เอกสารประกอบสำาคัญที่มีการอ้างอิงถึงใน CPS และ  
RCS โดยผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต8 จะถูกเผย
แพร่ลงในเว็บไซต์ของ ADB พร้อมกันกับ CPS และ RCS 
นอกจาก ADB จะเผยแพร่บทประเมินและวิเคราะห์ราย
ภาค และรายบริบท9 ที่ใช้ในการจัดทำา CPS และ RCS รวม
ทั้งฉบับปรับปรุงแก้ไขเท่าที่มีลงในเว็บไซต์

40. ADB จะเผยแพร่รายงานสรุปของประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารแต่ละคร้ังเพ่ือหารือเก่ียวกับ CPS CPS 
ฉบับเฉพาะกาล และ RCS ลงเว็บไซต์เม่ือมีการเสนอร่าง
สุดท้ายให้กับคณะกรรมการบริหาร หากประเทศหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ADB ก็จะ
จัดให้มีการแปล CPS และ CPS ฉบับเฉพาะกาล เป็นภาษา
ประจำาชาติน้ันภายใน 90 วันตามปฏิทิน นับจากวันท่ีคณะ
กรรมการบริหารรับรองและเผยแพร่เอกสารฉบับแปลทาง
เว็บไซต์ของ ADB

7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมรัฐบาลประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา (DMC) หุ้นส่วนการพัฒนา ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กร
พัฒนาเอกชน ตามความเหมาะสม

8  ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดของประเทศและกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) 
9 ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความยากจน และมิติหญิงชาย และการประเมินภาคเอกชนและความเสี่ยงด้านการปกครอง

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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41. ADB จะเผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับประเทศ 
(country operations business plans : COBP) และ
แผนปฏิบัติความร่วมมือระดับภูมิภาค เมื่อเสนอแก่คณะ
กรรมการบริหารลงในเว็บไซต์ของ ADB (รายการของ
โครงการที่ให้กู้และโครงการที่ไม่ใช่เงินกู้สำาหรับ DMC หรือ
ภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค) พร้อมกับเผยแพร่การเชื่อมต่อทา
งอิเลคทรอนิกส์ (link) กับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

โครงการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการ

42. เ พ่ือแจ้งความคืบหน้าของการเตรียมดำา เ นิน
โครงการหรือแผนงานต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ADB จะเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project data 
sheets : PDSs)10 พร้อมข้อมูลโครงการหรือแผนงานโดย
สรุปทางเว็บไซต์ เน่ืองจาก PDSs เป็นกิจกรรมท่ียังดำาเนิน
อยู่ ข้อมูลบางประการอาจจะยังไม่ปรากฎในฉบับแรกแต่จะ
มีการเพ่ิมเติมเม่ือมีข้อมูลใหม่ ในช่วงท่ีเตรียมโครงการหรือ
แผนงานก็จะมีการจัดทำาร่างรูปแบบและกรอบการติดตาม
ผลควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาหรับการประเมินผล
โครงการ ข้อมูลสำาคัญจากร่างกรอบการทำางานดังกล่าว 
จะสะท้อนอยู่ใน PDS11 หน้าเว็บไซต์ของ PDS จะมีการ
เช่ือมต่อทางอิเลคทรอนิกส์ไปยังเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดทำา
ในช่วงอายุของโครงการ สำาหรับโครงการเงินกู้และเงินให้
เปล่าท้ังหมดกับการเตรียมโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ ADB จะแปล PDS ในระยะท่ีสำาคัญของโครงการ
เป็นภาษาทางการของประเทศน้ัน และจะเผยแพร่ฉบับ
แปลทางเว็บไซต์ของ ADB พร้อมกับเผยแพร่ในประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องตามช่องทางท่ีเหมาะสม ข้อกำาหนดท่ีต้องแปล
เอกสารน้ีจะใช้กับโครงการเงินกู้ เงินให้เปล่า และการเตรียม
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซ่ึงเอกสารแนวคิด
ของโครงการ (concept paper) ได้รับการอนุมัติแล้วในวันท่ี 
หรือภายหลังจากวันท่ีนโยบายน้ีมีผลบังคับใช้

รายละเอียดโครงการสำาหรับโครงการภาครัฐ

43. ADB จะเผยแพร่ PDS ฉบับแรกสำาหรับโครงการหรือ
แผนงานภาครัฐทางเว็บไซต์เม่ือมีการอนุมัติเอกสารแนวคิด

สำาหรับโครงการหรือแผนงานน้ัน PDS ฉบับแรกสำาหรับเงิน
งวดแรกของโครงการกู้ท่ีปล่อยเงินเป็นงวดๆ จะถูกเผยแพร่
เม่ือเสร็จภารกิจการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเงินกู้ และ
สำาหรับเงินกู้งวดถัดมาก็จะเผยแพร่ลงเว็บไซต์ภายหลังเสร็จ
ภารกิจตรวจสอบในแต่ละงวด หากไม่มีภารกิจการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ทาง ADB ก็จะเผยแพร่ PDS เม่ือ ADB ได้รับ
เอกสารท่ีมีการลงนามขอให้ปล่อยเงินกู้งวดต่อไป 

44. ADB จะปรับข้อมูลเกี่ยวกับ PDS ให้ทันสมัย เพื่อ
สะท้อนสถานภาพล่าสุดของโครงการอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง และตามความจำาเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ของกิจกรรมและประเด็น ความคืบหน้าสู่ผลสัมฤทธิ์ และ
ความคืบหน้าในการดำาเนินโครงการ หาก ADB ยุติบทบาท
ในโครงการภาครัฐ PDS ที่เกี่ยวข้องจะมีแถลงการณ์ระบุ
เหตุผลที่ยุติบทบาท อย่างไรก็ตาม ADB จะยังคงเผยแพร่ 
PDS ของโครงการที่ยุติแล้วเป็นเวลา 12 เดือนภายหลัง
จากวันสิ้นสุดของโครงการ

รายละเอียดโครงการสำาหรับโครงการที่ไม่ได้
ดำาเนินการกับภาครัฐ

45. ADB จะเผยแพร่ PDS ฉบับเริ่มต้นของโครงการที่
ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐทางเว็บไซต์ของ ADB หลังจาก
ที่ ADB ได้พิจารณาแล้วว่าจะเสนอโครงการนั้นกับคณะ
กรรมการบริหาร แต่ไม่เกิน 30 วันตามปฏิทิน ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริหารกำาหนดจะพิจารณา สำาหรับโครงการ
ในประเภท A เพื่อจุดประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ADB จะเผยแพร่ PDS ลงเว็บไซต์อย่างน้อย 120 วันตาม
ปฏิทิน ก่อนที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณา

46. ADB จะคอยปรับปรุง PDS ให้ทันสมัย เพื่อสะท้อน
สถานภาพล่าสุดของโครงการอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
และเมื่อใดก็ตามที่จำาเป็น เพื่อแสดงสถานภาพ ประเด็น 
สถานภาพล่าสุดของวัตถุประสงค์การพัฒนาและความ
คืบหน้าในการดำาเนินโครงการ หาก ADB ยุติบทบาทใน
โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ PDS ที่เกี่ยวข้องจะ
มีคำาแถลงการณ์แจ้งการยุติบทบาทของ ADB โดย ADB 
จะยังคงเผยแพร่ PDS ของโครงการที่ยุติลงแล้วในเว็บไซต์
เป็นเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของโครงการ

10  PDS เป็นประเภทของเอกสารข้อมูลที่ปัจจุบันใช้แทนที่เอกสารข้อมูลโครงการ (project information document : PID) ที่เป็นข้อกำาหนดใน
นโยบายปี พ.ศ. 2548

11   รูปแบบและกรอบการติดตามผลฉบับสมบูรณ์ก็จะเผยแพร่ลงทางเว็บไซต์ของ ADB ในฐานะส่วนหน่ึงของรายงานและข้อเสนอแนะต่อประธาน
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ข้อมูลสำาหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

47. เพื่ออำานวยให้เกิดการสานเสวนากับประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากโครงการของ ADB และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรวมทั้งสตรี คนยากจน และประชากรที่มีความอ่อน
ไหวกลุ่มต่างๆ ADB จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งที่
ดำาเนินการกับภาครัฐและโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับ
ภาครัฐ (รวมทั้งประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธี
นำาเสนอ รูปแบบและภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ และในสถาน
ที่ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ ADB จะทำางานใกล้ชิดกับผู้
กู้ยืมหรือลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาต่อร่างการออกแบบ
โครงการ และจะมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานที่จะคอยติดต่อ
กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน
ที่สนใจในโครงการ กระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นของระยะ
การเตรียมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ความคิดเห็นของ
พวกเขาได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอในการออกแบบ
โครงการ และจะดำาเนินต่อเนื่องไปในแต่ละระยะของการเต
รียมโครงการ การดำาเนินและปฏิบัติโครงการ ADB จะ
สร้างความมั่นใจว่าการออกแบบโครงการหรือแผนงานจะมี
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะให้ข้อมูลสะท้อน
กลับในระหว่างการดำาเนินโครงการ ADB จะสร้างความ
มั่นใจว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลที่ตรงประเด็นเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ และ
ผลกระทบที่อาจตามมากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่สนใจ

48. เพื่อสนับสนุนสิ่งที่กำาหนดไว้ในย่อหน้า 47 ADB 
จะช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา
และลูกค้าภาคเอกชนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การส่ือสาร
สำาหรับโครงการหรือแผนงาน ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนท่ีสนใจ 
แผนยุทธศาสตร์นี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมและลูกค้ามีแนวทางท่ี
จะให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ออกแบบและดำาเนินกิจกรรมที่ ADB ให้ความช่วยเหลือ 

พร้อมกับเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนรากหญ้าและ
ภาคประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา โดยแจกแจงราย
ละเอียดวิธีการสานเสวนากับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
พร้อมกับเปิดกว้างให้สาธารณชนได้เข้าถึงข้อมูล ภารกิจนี้
จะบรรลุด้วยการระบุไว้ในเอกสารต่างๆ เช่น การปรึกษา
หารือและแผนการมีส่วนร่วมหรือคู่มือการดำาเนินโครงการ 
(1) ประเภทของข้อมูลที่จะเปิดเผย (2) กลไกในการแจ้ง
ประชาชน รวมทั้งภาษาที่ใช้และจังหวะเวลาและ (3) ความ
รับผิดชอบด้านการปฏิบัติและติดตามผลของการเปิดเผย
และเผยแพร่ข้อมูล

เอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองโครงการ

49. ข้อกำาหนดด้านการป้องกันทางสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของ ADB ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบนั้น เหมือนกันสำาหรับโครงการที่ดำาเนิน
การกับภาครัฐและโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ

50. ผู้กู้ยืมและ/หรือลูกค้าจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐาน และชนเผ่าพื้นเมือง รวม
ทั้งข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 51-53 แก่
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันเหตุการณ์ ในสถานที่
ที่เข้าถึงได้ และในรูปแบบ รวมทั้งภาษาที่พวกเขาสามารถ
เข้าใจได้12 

สิ่งแวดล้อม

51. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดภายใต้แถลงการณ์
นโยบายเชิงป้องกัน (Safeguard Policy Statement) ADB 
จะเผยแพร่เอกสารที่ผู้กู้ยืมและ/หรือลูกค้าจัดส่งให้ดังต่อไป
นี้ลงในเว็บไซต์

(i) ร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่ ง
แวดล้อม (environment impact assessment : 
EIA) สำาหรับสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภท A 
อย่างน้อย 120 วันก่อนที่คณะกรรมการบริหาร
จะพิจารณา

(ii) ร่างกรอบการประเมินและทบทวนเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม หากมี ก่อนการประเมินโครงการ13

12  ข้อมูลนี้อาจนำาเสนอได้ในรูปของแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบปลิว หรือหนังสือเล่มน้อย โดยใช้ภาษาที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้าใจได้ 
สำาหรับประชาชนที่ไม่รู้หนังสือ จะใช้วิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสม

13  ในกรณีที่ไม่มีภารกิจที่ต้องประเมินโครงการ จะมีการเผยแพร่เอกสารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือการประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งแรก
สำาหรับโครงการภาครัฐ หรือก่อนที่การประชุมคณะกรรมการการลงทุนครั้งสุดท้ายสำาหรับโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ แล้วแต่กรณี
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(iii) EIA ฉบับสมบูรณ์หรือรายงานการตรวจสอบสิ่ง
แวดล้อมเบื้องต้น (initial environmental exami-
nation : IEE) เมื่อ ADB ได้รับเอกสารนั้น

(iv) รายงาน EIA หรือ IEE ฉบับใหม่หรือฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข และแผนมาตรการแก้ไขหากมี ซึ่ง
จัดทำาระหว่างการดำาเนินโครงการ เมื่อ ADB ได้
รับเอกสารนั้น และ

(v) รายงานการติดตามผลด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อ ADB 
ได้รับเอกสารดังกล่าว

การอพยพประชาชน

52. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดภายใต้แถลงการณ์
นโยบายเชิงป้องกัน ADB จะเผยแพร่เอกสารที่ผู้กู้ยืมและ/
หรือลูกค้าจัดส่งให้ดังต่อไปนี้ลงในเว็บไซต์

(i) ร่างแผนการอพยพประชาชน และ/หรือกรอบการ
อพยพประชาชนที่ผู้กู้ยืมและ/หรือลูกค้ารับรอง
ก่อนที่จะมีการประเมินโครงการ (เชิงอรรถที่ 13)

(ii) แผนการอพยพประชาชนฉบับสมบูรณ์ที่ผู้กู้ยืม
และ/หรือลูกค้ารับรองแล้ว ภายหลังการสำารวจ
สำามะโนประชากรของผู้ได้รับผลกระทบเสร็จ
เรียบร้อย

(iii) แผนการอพยพประชาชนฉบับใหม่หรือฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข และแผนมาตรการแก้ไขหากมี ซึ่ง
จัดเตรียมในระหว่างที่ดำาเนินโครงการ เมื่อ ADB 
ได้รับเอกสารนั้น และ

(iv) รายงานการติดตามผลการอพยพประชาชน เมื่อ 
ADB ได้รับเอกสารดังกล่าว

ชนเผ่าพื้นเมือง

53. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดภายใต้แถลงการณ์
นโยบายเชิงป้องกัน ADB จะเผยแพร่เอกสารที่ผู้กู้ยืมและ/
หรือลูกค้าจัดส่งให้ดังต่อไปนี้ลงในเว็บไซต์

(i) ร่างแผนเกี่ยวกับประชาชนพื้นเมือง (indigenous 
peoples plan : IPP) และ/หรือกรอบแผนเกี่ยว
กับประชาชนพื้นเมือง ที่ผู้กู้ยืมและ/หรือลูกค้า
รับรองแล้ว ก่อนที่จะมีการประเมินโครงการ 
(เชิงอรรถ 13)

(ii) IPP ฉบับสมบูรณ์ เมื่อ ADB ได้รับเอกสารนั้น

(iii) IPP ฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข กับ
มาตรการแก้ไขหากมี ซึ่งจัดทำาในระหว่างการ
ดำาเนินโครงการ เมื่อ ADB ได้รับเอกสารนั้น และ

(iv) รายงานการติดตามผลเกี่ยวกับประชาชนพื้น
เมือง เมื่อ ADB ได้รับเอกสารดังกล่าว

ระบบการป้องกันภายในประเทศ

54. เ พ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของแถลงการณ์
นโยบายเชิงป้องกัน ในเร่ืองการใช้ระบบการคุ้มครองภายใน
ประเทศสำาหรับโครงการท่ี ADB สนับสนุน ADB จะเผยแพร่
เอกสารต่อไปน้ีลงในเว็บไซต์

(i) ร่างท่ีใกล้เคียงและการประเมินความยอมรับใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น รายภาคหรือองค์กร 
เมื่อกระทำาเสร็จเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิด
เห็น

(ii) รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการประเมิน
ความยอมรับเมื่อเสร็จสมบูรณ์ และ

(iii) รายงานการประเมินฉบับปรับปรุงเพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบการคุ้มครอง
ภายในประเทศหากมี เมื่อเสร็จสมบูรณ

55. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประเมินความยอมรับ
ในระดับโครงการจะตามมาภายหลังกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความคุ้มครองตามปกติ ซ่ึงดำาเนินการสำาหรับ
การเตรียมโครงการและมีการอ้างอิงถึงในย่อหน้า 51-53

การวิเคราะห์ความยากจนและสังคมเบื้องต้น

56. โครงการและแผนงานการลงทุนทุกโครงการจะมี
การวิเคราะห์ความยากจนและสังคมเบ้ืองต้น (initial poverty 
and social analysis : IPSA) เพ่ือกำาหนดขอบเขตของความ
ยากจนและสถานภาพปัจจุบันของประเด็นทางสังคม เช่น การ
ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม มิติหญิงชายกับการพัฒนา 
และความคุ้มครองทางสังคมและความเส่ียงทางสังคมอ่ืนๆ 
ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาในระหว่างท่ีออกแบบโครงการ 
ADB จะเผยแพร่ IPSA ทางเว็บไซต์เม่ือมีการอนุมัติโครงการ 
หรือเอกสารแนวคิดโครงการสำาหรับโครงการภาครัฐ สำาหรับ
โครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ ADB จะเผยแพร่ IPSA 
ทางเว็บไซต์เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการอนุมัติสินเช่ือ
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รายงานความช่วยเหลือทางวิชาการและ
เอกสารที่จัดทำาขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ

57. รายงานความช่วยเหลือทางวิชาการ (technical 
assistance : TA) คือ เอกสารท่ีอธิบายเก่ียวกับข้อกำาหนด
ด้านความช่วยเหลือทางวิชาการของ ADB และการ
สนับสนุนด้านการเงินสำาหรับ TA ดังกล่าว ADB จะเผยแพร่
รายงาน TA ทางเว็บไซต์เม่ือผ่านการอนุมัติจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง14ADB จะเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีจัดทำา
โดยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทำาข้ึนภายใต้โครงการความช่วยเหลือ
ทางวิชาการลงในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากความช่วย
เหลือทางวิชาการด้านนโยบายและการให้คำาปรึกษา และ
ด้านงานพัฒนาขีดความสามารถ อาจจะมีประเด็นอ่อนไหว 
ดังน้ัน ADB จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลท่ีเก่ียวข้องคัดค้านการ
เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีจัดทำาข้ึนภายใต้โครงการ
ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายท่ีให้ถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติ การแก้ไขปรับปรุงรายงานหรือการปิดบังเอกสารดัง
กล่าว จะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อยกเว้นของนโยบายน้ี

รายงานและข้อเสนอแนะของประธานและ
เอกสารประกอบ

58. รายงานและข้อเสนอแนะของประธาน (report and 
recommendation of the President : RRP) คือ เอกสาร
ประกอบการตัดสินใจของโครงการและแผนงานของ ADB 
ที่เสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ ADB จะเผยแพร่ 
RRP สำาหรับโครงการภาครัฐทางเว็บไซต์ในเวลาเดียวกัน
กับที่มีการเสนอเอกสารนั้นให้คณะกรรมการบริหาร โดย
ขึ้นอยู่กับความยินยอมของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง 
หากประเทศนั้นไม่ยินยอมที่จะให้เปิดเผย RRP ล่วงหน้า 
ADB ก็จะเผยแพร่ RRP ลงเว็บไซต์เมื่อคณะกรรมการ
บริหารอนุมัติ RRP ข้อกำาหนดสำาหรับการเปิดเผยข้อมูล

ในเวลาเดียวกันนี้ มีผลใช้กับโครงการและแผนงานต่างๆ 
ของ ADB ที่มีการเจรจาเงินกู้ในวันที่หรือภายหลังวันที่
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ เอกสารประกอบ RRP สำาหรับ
โครงการภาครัฐ รวมทั้งคู่มือบริหารโครงการที่อธิบายราย
ละเอียดการปฏิบัติโครงการจะถูกเปิดเผยในลักษณะชุด
เอกสารแยก โดยจะมีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตไปยัง
เอกสารดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับที่มีการเผยแพร่ RRP 
ทางเว็บไซต์ของ ADB เว้นแต่ว่านโยบายระบุไว้เป็นอย่าง
อื่นสำาหรับเอกสารบางประเภท15 สำาหรับโครงการที่ไม่ได้
ดำาเนินการกับภาครัฐ ADB จะเผยแพร่ RRP ฉบับย่อทาง
เว็บไซต์เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติ โดยเอกสารฉบับ
ย่อนี้ จะไม่มีข้อมูลลับทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง
ของโครงการหรือของธุรกรรมโดย ADB

ข้อตกลงทางกฎหมาย (Legal Agreements) 

59. ADB จะเผยแพร่ข้อตกลงทางกฎหมายสำาหรับ
โครงการภาครัฐท้ังหมดลงบนเว็บไซต์ในวันท่ีหรือภายหลัง
วันท่ีนโยบายน้ีมีผลบังคับใช้เม่ือมีการลงนามในข้อตกลง 
ภายหลังจากท่ีลบข้อมูลท่ีเข้าข่ายข้อยกเว้นตามนโยบายน้ี
ดังท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี 97 ณ เวลาท่ีมีการเจรจา16 ท้ังน้ี หาก
มีการร้องขอ ADB อาจจะเปิดเผยร่างข้อตกลงทางกฎหมาย
หากผู้กู้ยืมยินยอม หากมีการแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมาย 
ADB จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนท่ีแก้ไขไว้ในเว็บไซต์ภายใน 2 
สัปดาห์ภายหลังจากท่ีมีผลบังคับใช้ หลังจากท่ีได้ลบข้อมูล
ใดก็ตามท่ีเจาะจงไว้ว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นเปิดเผยข้อมูลตาม
ย่อหน้าท่ี 97 ณ เวลาท่ีมีการเจรจา

60. ADB จะเปิดเผยข้อตกลงทางกฎหมายสำาหรับ
โครงการที่มีผลตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 1 
กันยายน 2548 และบทแก้ไขใดก็ตามสำาหรับข้อตกลงเหล่า
นี้ หากมีการร้องขอ หลังจากที่ลบข้อมูลที่ระบุว่าเป็นข้อมูล
ลับโดยรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่มีการเจรจาข้อตกลง
หรือบทแก้ไขดังกล่าว

14  สำาหรับโครงการ TA สำาหรับเตรียมโครงการที่มีมูลค่าไม่ถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ผนวกมากับ
เอกสารแนวคิดโครงการ จะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB เมื่อมีการอนุมัติเอกสารแนวคิดโครงการ

15 ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงทางกฎหมาย (legal agreements)
16  ADB จะไม่เปิดเผยข้อตกลงทางกฎหมายสำาหรับโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐที่ ADB ไปตกลงไว้ หรือว่าการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว 

การนี้ครอบคลุมถึงข้อตกลงการให้กู้ร่วมในเชิงพาณิชย์
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61. สำาหรับข้อตกลงทางกฎหมายของโครงการภาครัฐ
และบทแก้ไขที่ ADB ผูกพันไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2538 
ADB จะขอความเห็นชอบจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะ
เปิดเผยเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ17

บัญชีโครงการที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

62. ADB จะเผยแพร่บัญชีโครงการประจำาปีที่ได้รับ
การตรวจสอบบัญชีแล้วสำาหรับโครงการภาครัฐ ซึ่งมีการ
ออกจดหมายเชิญให้เจรจาในวันที่หรือภายหลังจากวันท่ี
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้18 ในเว็บไซต์ของ ADB

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

63. ADB จะเผยแพร่เอกสารท่ีเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารอนุมัติ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญเก่ียว
กับขอบเขตของโครงการ เม่ือมีการอนุมัติการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ ADB สำาหรับโครงการท่ีไม่ได้
ดำาเนินการกับภาครัฐ ADB จะเผยแพร่เอกสารฉบับย่อท่ีไม่มี
ข้อมูลความลับทางธุรกิจทางเว็บไซต์

รายงานความคืบหน้าของการปล่อยงวดเงิน
กู้และเงินให้เปล่าเชิงนโยบาย

64. ADB จะเผยแพร่รายงานความคืบหน้าการทบทวน
การปล่อยงวดเงินกู้ การประเมินการดำาเนินงาน การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขแห่งเงินกู้ และเงินให้เปล่าเชิงนโยบาย สำาหรับ
ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนาของ ADB ทางเว็บไซต์เมื่อ
คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารอนุมัติรายงานดังกล่าว

รายงานสรุปผลโครงการ

65. ADB จะเผยแพร่รายงานสรุปผลโครงการต่างๆ และ
รายงานความช่วยเหลือทางวิชาการทางเว็บไซต์เมื่อมีการ
เสนอเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ 
จะมีการเผยแพร่รายงานสรุปผลโครงการสำาหรับโครงการ
ที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ ซึ่งเรียกว่ารายงานทบทวน
ประจำาปีฉบับเพิ่มเติม (Extended Annual Review Report) 

ฉบับย่อ ที่ไม่มีข้อมูลที่อ่อนไหวในเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลที่
เป็นความลับทางธุรกิจทางเว็บไซต์

ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการโครงการและ
แผนงาน

การประเมินอิสระ

66. ADB จะเผยแพร่รายการของการประเมินอิสระ
ที่สำานักการประเมินอิสระ (Independent Evaluation 
Department : IED) วางแผนจะดำาเนินการไว้ทางเว็บไซต์ 
รายการนี้เป็นไปตามแผนงานต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกันที่คณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ

67. ADB จะเผยแพร่รายงานการประเมินอิสระท้ังหมด
ทางเว็บไซต์เ ม่ือมีการเสนอให้กับผู้บริหารและคณะ
กรรมการบริหาร ยกเว้นรายงานการประเมินประจำาปีของ 
IED ท่ีจะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ ADB ก็ต่อเม่ือมีการ
ปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการประสิทธิผลการพัฒนา 
(Development Effectiveness Committee : DEC) ของคณะ
กรรมการบริหาร สำาหรับการประเมินโครงการท่ีไม่ได้ดำาเนิน
การกับภาครัฐน้ัน ADB จะมีการเผยแพร่รายงานฉบับย่อ
ทางเว็บไซต์ โดยไม่มีข้อมูลท่ีอ่อนไหวในเชิงพาณิชย์หรือ
ข้อมูลท่ีเป็นความลับทางธุรกิจ

68. สำาหรับรายงานประเมินท่ี DEC ปรึกษาหารือกันแล้ว
น้ัน ADB จะเผยแพร่รายงานสรุปของประธานในท่ีประชุม 
DEC ทางเว็บไซต์เม่ือมีการจัดเสนอให้คณะกรรมการบริหาร 
นอกจากน้ี ADB จะมีการเผยแพร่คำาตอบของผู้บริหารเก่ียว
กับการประเมินอิสระ พร้อมกับความเห็นของ IED ต่อคำาตอบ
ของผู้บริหารทางเว็บไซต์ด้วย หากมี

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ร่วม

69. ADB จะเผยแพร่รายงานสรุปของโครงการท่ีต้องมี
การกู้ร่วมทางเว็บไซต์ หากมีข้อมูลเก่ียวกับการให้กู้ร่วมของ
โครงการอย่างเป็นทางการ อาทิ เง่ือนไขท่ีสำาคัญๆ ก็จะปราก

17  ถ้าหากว่ารัฐบาลที่เกี่ยวข้องไม่ได้แจ้ง ADB ว่าคัดค้านการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วันตามปฏิทิน ภายหลังจากที่ ADB แจ้งขอ
ความยินยอม ADB ก็จะเปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวแก่ผู้ที่ขอผู้ใดก็ตามภายใน 60 วันตามปฏิทินของคำาขอให้เปิดเผยข้อตกลงนั้นๆ

18  ขั้นตอนการเปิดเผยบัญชีโครงการประจำาปีที่ผ่านการตรวจสอบจะมีการหารือและตกลงร่วมกันกับผู้กู้ยืมแต่ละราย และขั้นตอนเรื่องนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อตกลงเงินกู้แต่ละโครงการ
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ฎอยู่ในรายงาน TA หรือ RRP ท่ีเก่ียวข้องท่ี ADB เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ หากมีการร้องขอ ADB จะจัดเตรียมข้อมูลให้
ในเร่ืองของข้อตกลงให้กู้ร่วม รวมท้ังข้อตกลงให้กู้ร่วมเฉพาะ
รายโครงการ กรอบข้อตกลง และข้อตกลงกองทุนระหว่าง 
ADB กับผู้ให้กู้ร่วมระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี เว้นแต่ว่าผู้ให้กู้
ร่วมรายอ่ืนคัดค้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

70. ADB จะเผยแพร่รายงานประจำาปีของสำานักงาน
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต (Office of 
Anticorruption and Integrity : OAI)19 ของ ADB เมื่อมีการ
จัดทำารายงานนี้เสร็จสมบูรณ์ทางเว็บไซต์ รายงานประจำา
ปีของ OAI ประกอบด้วยข้อมูลทางสถิติเรื่องการสอบสวน 
พร้อมด้วยข้อเสนอแนะและประเด็นสำาคัญที่เป็นผลจากการ
สืบสวน และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของโครงการ ADB จะเผยแพร่รายงานทบทวนการจัด
ซื้อจัดจ้างของโครงการที่ OAI ทำาเมื่อเสร็จสมบูรณ์ รายงาน
ของ OAI จะถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อลบข้อมูลที่เข้าข่ายข้อ
ยกเว้นการเปิดเผยภายใต้นโยบายนี้ นอกจากนี้ ADB ยัง
อาจจะแบ่งปันผลของการสอบสวนกับรัฐบาลประเทศ
สมาชิกของ ADB

71. ADB จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคู่กรณีที่ถูก ADB ตัด
สิทธิกับรัฐบาลของประเทศสมาชิก ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระดับพหุภาคีอื่นๆ ผู้กู้ร่วมในระดับทวิภาคี และผู้อื่นที่มี
ความจำาเป็นต้องรับรู้ข้อมูลดังกล่าว ADB จะเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการตัดสิทธิทางเว็บไซต์ รวมทั้งรายการของ (1) 
บุคคลที่ถูกตัดสิทธิที่ละเมิดสภาพบังคับ (2) คู่กรณีที่ถูก
ตัดสิทธิที่ได้ละเมิดนยโยบายต่อต้านการทุจริตของ ADB 
(ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี พ.ศ. 2541) ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 
หรือครั้งต่อมา (3)คู่กรณีที่ถูกตัดสิทธิซึ่งไม่สามารถที่จะ
ติดต่อได้แม้ว่าจะพยายามแล้ว และ (4) คู่กรณีที่ถูกตัดสิทธิ
สืบเนื่องจากข้อตกลงของ ADB กับธนาคารพัฒนาพหุภาคี
รายอื่นในเรื่องการตัดสิทธิข้ามองค์กร20

นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ต้องผ่านการ
ปรึกษาหารือกับประชาชน

72. ADB ต้องการให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์
การคุ้มครอง รายภาค และรายประเด็น ADB จะเผยแพร่
รายการของนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวทางเว็บไซต์ 
ซึ่งจะมีการพัฒนาหรือทบทวนในระยะ 12 เดือนที่จะถึง
อย่างต่อเนื่อง โดย ADB จะเผยแพร่รายละเอียดแผนการ
จัดเวทีปรึกษาหารือ รวมทั้งการพบปะหารือแบบตัวต่อ
ตัวกับบุคคลภายนอกเมื่อแผนนั้นเสร็จเรียบร้อย นอกจาก
นี้ ADB จะเผยแพร่ร่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อการ
ปรึกษาหารืออย่างน้อยหนึ่งฉบับทางเว็บไซต์ รวมทั้งเผย
แพร่เอกสารการทำางาน (working paper) กับข้อเสนอขั้น
สุดท้ายของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ท่ีผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับประชาชนแล้วทางเว็บไซต์ในเวลาเดียวกัน
กับที่เสนอให้คณะกรรมการบริหาร ข้อกำาหนดนี้จะใช้กับ
เอกสารฉบับท่ีใช้ทำางานและข้อเสนอสุดท้ายของนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เสนอให้คณะกรรมการบริหารในวันที่หรือ
ภายหลังวันที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้

นโยบายและยุทธศาสตร์อื่นๆ

73. ADB จะเผยแพร่เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์
อ่ืนๆ ของ ADB ทางเว็บไซต์เม่ือได้รับการอนุมัติหรือรับรอง

รายงานสรุปของประธาน

74. รายงานสรุปของประธานในเรื่องของนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์แต่ละเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารอนุมัติหรือ
รับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร จะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB เมื่อมีการ
มีการเวียนเอกสารดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายไปให้คณะ
กรรมการบริหาร

19  OAI เป็นหน่วยงานของ ADB ที่ทำาหน้าที่ประสานงานรับและสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องฉ้อฉล ทุจริต หรือการกระทำาอื่นที่ละเมิดนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตของ ADB ที่เกี่ยวกับโครงการที่ ADB สนับสนุนทางการเงินหรือเจ้าหน้าที่ ADB

20  ข้อตกลงนี้คือ Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions, วันที่ 9 เมษายน 2553, ระหว่าง ADB ธนาคารพัฒนา
แอฟริกา ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป และเครือธนาคารโลก http://www.adb.org/documents/
agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions
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กฏและระเบียบการปฏิบัติการ

75. ADB จะเผยแพร่คู่มือปฏิบัติการ (Operations Manual) 
(บทท่ีเก่ียวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร) คู่มือ
การบริหารโครงการ (Project Administration Instructions) 
และคู่มือสำาหรับเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับปฏิบัติการของ ADB ลงใน
เว็บไซต์ เม่ือมีการจัดทำาคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าท่ี 

ข้อมูลอื่นๆ

การจัดซื้อจัดจ้าง

76. ADB จะเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ลงใน
เว็บไซต์ของ ADB

(i) รายการโอกาสทางธุรกิจสำาหรับโครงการภาค
รัฐแต่ละโครงการที่เตรียมกู้จาก ADB อยู่ จาก
โครงการที่กำาหนดตามที่คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติ

(ii) แผนการจัดซ้ือจัดจ้างของผู้กู้ยืมอันเป็นส่วนหน่ึง
ของคู่มือการบริหารโครงการ21 ท่ีให้รายละเอียด
เก่ียวกับ (ก) สัญญาสำาหรับสินค้า การจ้างงาน 
การปรึกษา และการบริการอ่ืนๆ ท่ีต้องดำาเนินการ
สำาหรับโครงการในระยะ 18 เดือนแรก (ข) วิธีการ
ท่ีเสนอสำาหรับการจัดซ้ือจัดจ้างตามแต่ละสัญญา 
และ (ค) ข้ันตอนการทบทวนของ ADB ท่ีเก่ียวข้อง

(iii) แผนจัดซ้ือจัดจ้างฉบับแก้ไขล่าสุดของผู้กู้ยืม 
(อย่างน้อยรายปีภายในอายุของโครงการ)

(iv) จดหมายเชิญชวนที่ออกเพื่อแจ้งเป็นการเฉพาะ
สำาหรับหน่วยงานปฏิบัติโครงการและ ADB เพื่อ
แสดงความสนใจ เพื่อแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ หรือเพื่อประมูลจัดซื้อจัดจ้างและบริการ
ท่ีปรึกษาตามหลักการประมูลแข่งขันระหว่าง
ประเทศ

(v) aสัญญาทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบัญชีของ ADB ที่
มีรายละเอียดของชื่อคู่สัญญา รายละเอียดของ
สัญญา วงเงินของสัญญาที่ ADB จะเป็นผู้ให้ทุน 
และชื่อของผู้ร่วมประมูลแต่ละราย และ

21 ดูย่อหน้าที่ 58 เรื่องจังหวะเวลาของการเปิดเผย RRPs และเอกสารประกอบ รวมทั้งคู่มือการบริหารโครงการ
22  ADB. 2008. Review of the 1998 Graduation Policy of the Asian Development Bank. กรุงมะนิลา; ADB. 1998. A Graduation Policy for 

ADB’s DMCs. Corrigendum 1. กรุงมะนิลา.
23  ADB. 2008. Refining the Performance-based Allocation of Asian Development Fund Resources. กรุงมะนิลา.

(vi) iเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างระดับสถาบันของ ADB 
หนังสือเชิญให้ร่วมประมูลหรือย่ืนข้อเสนอ และ
สัญญาท่ีออกให้สำาหรับการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังใหญ่ๆ

การประเมินผลงานระดับประเทศของ
ประเทศที่รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย

77. นโยบายการจัดลำาดับประเทศท่ีสมควรได้รับความ
ช่วยเหลือ (Graduation Policy) ของ ADB ระบุคุณสมบัติ
สำาหรับผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินทุนจากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Fund : ADF)22 
สำาหรับประเทศท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ นโยบายการจัดสรร
ตามผลงาน (Performance-based Allocation Policy) จะ
กำาหนดหลักการและกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับการ
จัดสรรกองทุน ADF23 สำาหรับแต่ละประเทศท่ีมีสิทธิได้รับ
การจัดสรรเงินทุนจากกองทุน ADF ทาง ADB จะเผยแพร่
รายงานการประเมินผลงานประจำาปี รวมท้ังการจัดอันดับผล
งานแบบตัวเลข (numerical performance ratings) ไว้ใน
เว็บไซต์ของ ADB เม่ือดำาเนินการเสร็จ นอกจากน้ี ADB จะ
เผยแพร่แนวทางสำาหรับนโยบายประเทศและการประเมิน
สถาบันลงในเว็บไซต์ของ ADB ด้วย

รายงานประจำาปี ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
งานวิจัย

78. ADB จะเผยแพร่รายงานประจำาปีของธนาคาร (Annual 
Report) รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (Asian Development Outlook) 
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียฉบับล่าสุด (Asian Development Outlook 
Update) และรายงานดัชนีตัวช้ีวัดท่ีสำาคัญทางเศรษฐกิจ (Key  
Indicators) ซึ่งมีข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม บทวิเคราะห์
และการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจลงในเว็บไซต์

79. นอกจากนี้ ADB จะเผยแพร่รายชื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 
เอกสารการประชุม วารสาร รายงาน ผลการศึกษา และ
รายงานสรุปทางวิชาการของงานวิจัย รายงานและบทวิเคราะห์
ไว้ในเว็บไซต์ด้วย
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ข้อมูลด้านการบริหารและอื่นๆ

80. ADB จะเผยแพร่เอกสารและข้อมูลต่อไปนี้ลงใน
เว็บไซต์

(i) ข้อตกลงการก่อตั้งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ
เรียกย่อว่า”กฎบัตร” (the Charter)

(ii) กฎข้อบังคับทางกฎหมายของธนาคารพัฒนา
เอเชีย

(iii) ระเบียบขั้นตอนการดำาเนินการของคณะผู้ว่าการ
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย

(iv) ระ เบียบขั้ นตอนการดำ า เนินการของคณะ
กรรมการบริหารของธนาคารพัฒนาเอเชีย

(v) ข้อตกลงระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชียกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยสำานักงานใหญ่
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย; 

(vi) ข้อตกลงว่าด้วยการเป็นประเทศเจ้าภาพระหว่าง
ธนาคารพัฒนาเอเชียกับประเทศสมาชิก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความยินยอมของประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้อง; 

(vii) รายชื่อประเทศสมาชิกของธนาคารพัฒนาเอเชีย 
ทุนหรือหุ้นของสมาชิก และอำานาจในการออก
เสียงของพวกเขา;

(viii) โครงสร้างองค์กรของธนาคารพัฒนาเอเชีย; 
(ix) รายชื่อคณะผู้ว่าการของธนาคารพัฒนาเอเชีย; 
(x) รายช่ือคณะกรรมการบริหารและสังกัดกลุ่มออก

เสียง; 
(xi) รายช่ือคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ

บริหารและสมาชิก; 
(xii) รายชื่อสมาชิกฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีอาวุโส

ของธนาคารพัฒนาเอเชีย และ
(xiii) รายละเอียดสำาหรับการติดต่อแต่ละรายการข้างต้น.

81. ADB จะเผยแพร่ข้อมูลต่อไปน้ีลงในเว็บไซต์ ได้แก่ 
รายงานสรุปของการประชุมประจำาปีของธนาคาร รวมถึงการ
ตัดสินใจและคำาปราศรัยของคณะผู้ว่าการธนาคาร ภายใน 
60 วันตามปฏิทินของการประชุมประจำาปีแต่ละคร้ัง นอกจาก
น้ี ADB จะเผยแพร่ข้อมติอ่ืนๆ ของคณะผู้ว่าการธนาคาร ท่ี

มีการรับรองภายหลังจากวันท่ีนโยบายน้ีมีผลบังคับใช้ใน
เว็บไซต์ หากคณะกรรมการบริหารอนุมัติให้เปิดเผย

82. ADB จะเผยแพร่แผนงานโครงการและกรอบงบ
ประมาณสำาหรับแต่ละปีงบประมาณเมื่อมีการอภิปรายโดย
คณะกรรมการบริหาร

83. ADB จะเผยแพร่การจัดกลุ่มประเทศ (country 
classification) ลงทางเว็บไซต์เม่ือคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

84. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารถือ
เป็นความลับ24 อย่างไรก็ตาม ADB อาจเปิดเผยเอกสาร
นี้ 10 ปีภายหลังจากวันที่จัดทำาเอกสาร หากมีการร้องขอ 
โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารแบบคำาต่อคำาอย่างเป็นทางการ 
หากว่าการประชุมของคณะกรรมการบริหารอย่างเป็น
ทางการนั้นมีขึ้น ณ วันที่หรือภายหลังวันที่นโยบายนี้มีผล
บังคับใช้ และการบันทึกการประชุมแบบคำาพูดแบบคำาต่อ
คำานั้นไม่มีหรือว่าไม่ได้อ้างอิงถึงข้อมูลใดก็ตามท่ีเข้าข่าย
ยกเว้นการเผยแพร่ภายใต้นโยบายนี้

85. ADB จะเผยแพร่เอกสารต่อไปนี้ในเว็บไซต์ (1) ร่าง
ระเบียบวาระท่ีคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาในช่วง 
3 สัปดาห์ที่จะถึงอย่างต่อเนื่อง และ (2) บันทึกการประชุม
วาระปกติของคณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้ง เมื่อคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติให้บันทึกการประชุม และไม่เกิน 
60 วันตามปฏิทินหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร

86. ADB จะเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร หากคณะกรรมการเสนอ
แนะและคณะกรรมการบริหารอนุมัติให้เผยแพร่ในเว็บไซต์

ข้อมูลด้านการเงิน

87. ADB จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบรายงานด้าน
การเงิน25 สำาหรับแหล่งเงินทุนสามัญ (ordinary capital 
resources) และกองทุนพิเศษ (special fund)26 จะลงใน
เว็บไซต์ของ ADB ก่อนการประชุมสามัญประจำาปีของคณะ
ผู้ว่าการธนาคารของ ADB

24  ดู ADB. 1996. Rules of Procedure of the Board of Directors of the Asian Development Bank. กรุงมะนิลา. ตอนที่ 9. และดูย่อหน้า 97 
(3) ของเอกสารฉบับนี้

25  คณะผู้ว่าการธนาคารรับรองงบการเงินที่ผ่านการสอบบัญชีแล้วในการประชุมประจำาปี
26  เช่น กองทุน ADF และTechnical Assistance Special Fund
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88. ADB จะเผยแพร่เอกสารต่อไปน้ีในเว็บไซต์เม่ือคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ

(i) การปรึกษาหารือของฝ่ายบริหารและการ
วิเคราะห์แหล่งเงินทุนสามัญของ ADB และ
กองทุนพิเศษต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน
ของทุนแต่ละกองทุน;

(ii) รายงานการเงินรายไตรมาสฉบับรวมที่ยังไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบบัญชี

(iii) รายงานการให้บริการหนี้ เงิน กู้ประจำาปีแก่
ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา และ

(iv) งบประมาณของ ADB สำาหรับแต่ละปีงบประมาณ

89. ADB จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนจาก
ตลาดทุนตามที่กฏหมายและระเบียบของตลาดทุนในประ
เทศนั้นๆ กำาหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

90. ADB จะเผยแพร่เอกสารต่อไปนี้ในเว็บไซต์ (1) 
โครงสร้างเงินเดือนพื้นฐานของ ADB (2) วิธีที่ใช้ในการ
กำาหนดระดับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์สำาหรับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ (3) ฐานเงินเดือนรายปีของผู้บริหารและ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ (4) วัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในภาพรวมของ ADB ในการสรรหา บรรจุ การโยก
ย้ายและรักษาพนักงาน นอกจากนี้ ADB จะเผยแพร่ราย
ละเอียดของตำาแหน่งที่จะมีการสรรหาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ก่อนที่จะมีการสรรหาคนมาประจำาตำาแหน่งน้ันในเว็บไซต์ 
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารภายในจะถูกเผย
แพร่ลงในเว็บไซต์หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภายใน
แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจให้เผย
แพร่ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่จัดทำาภายใต้กรอบของกลไกเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบของ ADB

91. ADB จะเผยแพร่ข้อมูลที่จัดทำาขึ้นภายใต้กลไก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในนโยบายกลไก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบ (Accountability Mechanism 
policy) ของ ADB ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองของกองทุน
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

92. โดยปกติ ADB จะเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการเจรจา
เพ่ิมทุนของ ADF และการทบทวนระยะกลางลงในเว็บไซต์ 
ADB นอกจากน้ี ADB อาจจะเผยแพร่เอกสารการหารือท่ี
ไม่เก่ียวกับประเด็นการเงินท่ีใช้ในการประชุมผู้ให้ความช่วย
เหลือ เม่ือมีการเวียนผลการหารือดังกล่าวแก่ผู้ให้ความช่วย
เหลือครบถ้วนแล้ว ADB จะเผยแพร่รายงานสรุปของประธาน
ลงในเว็บไซต์หลังการประชุมแต่ละคร้ัง สำาหรับรายงานของ
ผู้ให้ความช่วยเหลือ ADB จะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์เม่ือคณะ
กรรมการบริหารรับรอง

เอกสารอื่นๆ ที่นำาเสนอแก่คณะกรรมการ
บริหาร

93. ADB จะเผยแพร่เอกสารต่างๆ ท่ีเสนอให้คณะ
กรรมการบริหารเพ่ือแจ้งให้ทราบหรือเพ่ืออนุมัติ ซ่ึงไม่ได้
อ้างถึงในนโยบายน้ีลงในเว็บไซต์ เว้นแต่ว่าผู้บริหารแจ้งคณะ
กรรมการบริหารเป็นอย่างอ่ืนและคณะกรรมการบริหารเห็น
ชอบตามคำาคัดค้านดังกล่าว

ข้อยกเว้นสำาหรับการเปิดเผยข้อมูล

94. ข้อยกเว้นสำาหรับนโยบายให้ถือการเปิดเผยข้อมูล
เป็นแนวปฏิบัติของ ADB ปรากฏเป็นคำาอธิบายในย่อหน้า 
97 และ 101 รายการของข้อยกเว้นตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
ตัดสินใจของ ADB ที่ว่า การเปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดผล
เสียแก่คู่กรณีมากกว่าก่อให้เกิดประโยชน์

95. หากเอกสารฉบับใด (หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเอกสาร
น้ัน) ท่ีควรจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ADB แต่ไม่ได้ถูกเผย
แพร่ เน่ืองจากข้อมูลท่ีปรากฎในเอกสารน้ันเข้าข่ายข้อยกเว้น 
ADB จะอ้างอิงถึงเอกสารนั้นหรือข้อมูลที่ถูกลบออกไปจาก
เอกสารน้ัน27 ยกเว้นแต่ว่าการอ้างถึงเอกสารน้ันก็เท่ากับเป็นการ
ละเมิดข้อยกเว้น และถ้าหากข้อมูลบางส่วนท่ีปรากฎในเอกสาร
ท่ีจะจัดให้ตามคำาขอน้ันไปเข้าข่ายข้อยกเว้น ข้อมูลท่ีเข้าข่ายดัง
กล่าวจะถูกลบออกไปจากเอกสาร และผู้ท่ีร้องขอเอกสารน้ันมา
จะได้รับแจ้งถึงเหตุผลท่ีต้องลบข้อมูลส่วนน้ันออกไป28

27  การอ้างถึงเอกสารหรือข้อมูลท่ีถูกลบออกไปจะปรากฎอยู่ในหน้าเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงก็ยังคงปรากฎช่ือของเอกสารโดนลบไปหรือว่าถูกย่อลง
28  บันทึกคำาพูดของการประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 84 ไม่ถูกปรับย่อ หากบันทึกเหล่านี้มีข้อมูลที่เข้าข่ายกรณียกเว้น 

ก็จะถูกเปิดเผย
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96. ADB จะไม่จำาเป็นต้องปฏิบัติตาม หรือว่าตอบสนอง
ต่อคำาขอซ้ำาๆ หรือคำาขอท่ีไม่สมเหตุผลสำาหรับข้อมูลในเร่ือง
เดิม จากบุคคล องค์กรหรือกลุ่มเดิม หาก ADB ได้ให้ข้อมูล
ดังกล่าวไปแล้วตามคำาขอก่อนหน้า หรือได้ช้ีแจงเหตุผลไป
แล้วว่าทำาไมจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้

ข้อมูลปัจจุบัน

97. ภายใต้เงื่อนไขย่อหน้าที่ 99 ADB จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ

(i) ข้อมูลภายใน ซึ่งหากถูกเปิดเผยแล้วอาจจะ หรือ
มีแนวโน้มที่จะกระทบกระเทือนกระบวนการ
พิจารณาและการตัดสินใจของ ADB โดยการ
ปิดก้ันกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดและการ
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งเอกสารภายใน 
บันทึกช่วยจำาต่างๆ และการสื่อสารอื่นๆ ใน
ลักษณะน้ีที่ส่งให้หรือว่าออกมาจากผู้ว่าการและ
ผู้ว่าการสำารอง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ที่
ปรึกษาของผู้อำานวยการ ผู้บริหารระดับสูง เจ้า
หน้าที่ ADB และที่ปรึกษาของ ADB

(ii) ข้อมูลท่ีมีการแลกเปล่ียน จัดเตรียมไว้ให้ หรือ
มีท่ีมาจากกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ
ระหว่าง ADB กับประเทศสมาชิก และหน่วยงา
นอ่ืนๆ ท่ี ADB ทำางานร่วมกัน ซ่ึงหากเปิดเผย
แล้วอาจจะทำาให้การพิจารณาและการตัดสินใจใน
ระหว่าง ADB กับประเทศสมาชิก และหน่วยงา
นอ่ืนๆ ท่ี ADB ร่วมมือด้วยสูญเสียความน่าเช่ือถือ 
เพราะว่าการเปิดเผยจะไปปิดก้ันกระบวนการแลก
เปล่ียนความคิดและการส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการสานเสวนาเก่ียวกับ
นโยบายกับประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนา

(iii) บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร29 
ยกเว้นบันทึกคำาพูดแบบคำาต่อคำา (ดังท่ีแจกแจง
ไว้ในย่อหน้า 84) บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร (ย่อหน้า 85) และรายงานสรุปของประธาน
สำาหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารบางคร้ัง 
(ย่อหน้า 40 และ 74)

ข้อมูลลับ

(iv) ข้อมูลลับที่ ADB ได้รับจากสมาชิกหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ ซึ่งหากถูกเปิดเผยแล้ว อาจจะ
กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ADB 
กับองค์กรนั้นหรือว่าสมาชิกรายอื่น

(v) ข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์ของเจ้าของ) 
ที่ฝ่ายอื่นมอบให้ ADB ซึ่งหากว่าเปิดเผย
แล้ว อาจจะทำาให้เกิดความเสื่อมเสียสิทธิแก่
ผลประโยชน์ทางการค้า ผลประโยชน์ทางการ
เงิน และ/หรือความสามารถในการแข่งขันของ
ฝ่ายนั้นหรือฝ่ายอื่นที่เป็นแหล่งของข้อมูล หรือ
ข้อมูลลับทางธุรกิจอื่นใด (ข้อมูลที่อยู่ในข่ายของ
ข้อตกลงรักษาความลับหรือข้อตกลงท่ีจะไม่เปิด
เผยข้อมูลที่ ADB ทำากับลูกค้า และ/หรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง)

(vi) ข้อมูลลับเกี่ยวกับข้อกล่าวกรณีการกล่าวหา
เรื่องฉ้อฉล ทุจริต หรือการกระทำาอื่นๆ ที่ละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริตของ ADB หรือการ
ประพฤติมิชอบใดๆ เว้นแต่ในขอบเขตที่อนุญาต
ไว้และสอดคล้องกับกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ของ 
ADB ในเรื่องการสืบสวน และชื่อเสียงเรียงนาม
ของฝ่ายที่กล่าวหา (ผู้เปิดโปง) เว้นแต่ว่าผู้ที่
เปิดโปงการกระทำานั้นยินยอมที่จะให้เปิดเผยชื่อ
ของตน

ข้อมูลส่วนบุคคล

(vii) ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับสมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร ท่ีปรึกษาของผู้อำานวยการ สมาชิกผู้
บริหารระดับสูง เจ้าหน้าท่ีของ ADB และท่ีปรึกษา
ของ ADB เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจ
จะ หรือมีแนวโน้มท่ีจะบ่ันทอนสิทธิอันชอบธรรม
เร่ืองความเป็นส่วนตัวของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล

29
  ตามจุดประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร หมายถึง บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารและ

ของคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร และประกอบด้วยคำาแถลงทั้งปวงที่กระทำาขึ้นหรือว่าจัดเก็บในระหว่างการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร หรือการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และบันทึกของการประชุมเหล่านั้น เช่น บันทึกแบบคำาต่อคำา บันทึกการประชุมคณะ
กรรมการและบันทึกช่วยจำาหรือบันทึกการสื่อสารรูปแบบอื่นระหว่างผู้บริหารของ ADB แผนกต ่างๆ หรือฝ่ายเลขานุการกับคณะกรรมการ
บริหาร ในทุกรูปแบบรวมทั้งทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
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เช่นน้ีหมายรวมถึง เง่ือนไขในการจ้างงาน การ
ประเมินผลงาน และข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพส่วนตัว
ของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ท่ีปรึกษาของ
ผู้อำานวยการ สมาชิกผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าท่ี
ของ ADB และท่ีปรึกษาของ ADB ข้อมูลเก่ียวกับ
การแต่งต้ังตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการคัด
สรร การส่ือสารส่วนบุคคล พร้อมด้วยข้อมูลท่ีเก่ียว
กับข้ันตอนการแก้ไขข้อพิพาทภายในและกลไก
การอุทธรณ์ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสืบสวน 
เว้นแต่ในขอบเขตท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องอนุญาต 
หรืออยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบเก่ียวกับเจ้า
หน้าท่ีหรือกฎระเบียบเก่ียวกับคณะกรรมการ
บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน

(viii) ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งหากว่าเปิดเผยแล้วอาจ
จะหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผล
ประโยชน์ทางการเงินหรือทางการค้าอันชอบ
ธรรมของ ADB และกิจกรรมของ ADB หรือ
ข้อมูลทางการเงินที่อาจมีความอ่อนไหวต่อ
ตลาดทุนและตลาดเงิน ในที่นี้อาจหมายรวมถึง
ประมาณการวงเงินกู้ของ ADB ในอนาคต การ
คาดการณ์ทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิน
ใจลงทุนเฉพาะรายการสำาหรับปฏิบัติการบัญชี
เงินคงคลังของ ADB การประเมินสินเชื่อ การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของฐานะสินเชื่อ การ
จัดอันดับสินเชื่อ และการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้กู้ยืมและลูกค้าอื่นๆ

(ix) ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งหากว่าเปิดเผยแล้วอาจ
จะหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อความ
สามารถของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของตน

30 ซึ่งในที่นี้อาจรวมถึงข้อจำากัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กับกิจการธนาคาร และกฎหมายลิขสิทธิ์
31  ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนในฐานะส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีของ 

ADB ไม่อยู่ในข่ายข้อยกเว้นนี้ (ย่อหน้าที่ 87)
32  เนื้อความสำาคัญของรายงานการสอบบัญชีภายในของ ADB และผลการสอบบัญชีทั้งหมดที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นความเสี่ยงระดับกลางถึงสูงจะ

เสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของคณะกรรมการบริหาร
33  งบการเงินของบางกองทุนจัดทำาตามกฎข้อกำาหนดทางบัญชีของผู้ให้ทุน (ซึ่งอาจแตกต่างไปจากมาตรฐานการทำาบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

ในสหรัฐอเมริกา) ดังนั้น จึงถูกสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับที่ ADB 
ใช้) มาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวจำากัดการเปิดเผยงบการเงินที่จัดเตรียมตามมาตรฐานการทำาบัญชีนอกเหนือไปจากระบบที่ยอมรับกัน
ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบบัญชีที่ผูกโยงกันมากับผู้มีประโยชน์เฉพาะกับกองทุน ได้แก่ผู้ให้ทุนและผู้รับผิด
ชอบ และ/หรือบริหารจัดการกองทุน

ความมั่นคงและความปลอดภัย

(x) ข้อมูลซ่ึงหากเปิดเผยแล้วอาจจะ หรือมีแนวโน้ม
ท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต สุขภาพ ความ
ปลอดภัยหรือความม่ันคงของบุคคล หรือความ
ปลอดภัยหรือความม่ันคงของทรัพย์สินของ ADB 
หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อการป้องกันประเทศหรือ
ความม่ันคงของประเทศสมาชิก

เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือการสืบสวน

(xi) ข้อมูลใดก็ตามท่ีเข้าข่ายเอกสิทธ์ิระหว่างทนายความ
กับลูกค้า (รวมท้ังการส่ือสารกับหรือจากผู้จัดการ
ฝ่ายกฎหมายของ ADB หรือท่ีปรึกษากฎหมายจาก
ภายนอก) ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการสืบสวนใดๆ เก่ียวกับ
ข้อกล่าวหาฉ้อฉล ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ เว้นแต่
ในขอบเขตท่ีอนุญาตให้ทำาได้และสอดคล้องกับกฎ
ของ ADB เก่ียวกับการสืบสวนเร่ืองดังกล่าว หรือ
ข้อมูลท่ีหากเปิดเผยแล้วอาจจะก่อให้เกิดอคติร้าย
แรงกับการสืบสวนหรือการบริหารความยุติธรรม
หรือละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง30

รายงานการตรวจสอบบัญชีภายในและรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีกองทุน31

(xii) (ก) รายงานการตรวจสอบภายในของสำานักงานผู้
ตรวจสอบบัญชีกลางของ ADB เน่ืองจากรายงาน
ดังกล่าวอาจมีข้อมูลอ่อนไหวเก่ียวกับระบบภายใน 
ซ่ึงอาจถูกบุคคลภายนอกนำาไปใช้ในทางท่ีมิชอบ
ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายกับ ADB32 และ (ข) 
รายงานการตรวจสอบบัญชีบางฉบับของผู้ตรวจ
สอบบัญชีภายนอกของ ADB เก่ียวกับกองทุน
ต่างๆ ท่ี ADB เป็นผู้บริหารจัดการ ซ่ึงการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานเหล่าน้ีต่อสาธารณะจะเป็นการ
ละเมิดมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีท่ีใช้อยู่33
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ข้อมูลในอดีต

98. ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับโครงการ นโยบาย แผน
ยุทธศาตร์และปฏิบัติการทั่วไปที่ ADB ให้ความช่วยเหลือ 
ที่ ADB ครอบครองอยู่เป็นเวลานานกว่า 20 ปีนับจากวัน
ที่มีการจัดทำาข้อมูลนั้น หรือวันที่ ADB ได้รับข้อมูลดังกล่าว 
จะถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลในอดีต ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีต 
ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวกับบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร จะได้รับการเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ34 โดยยกเว้น
ข้อมูลที่เข้าข่ายข้อยกเว้นดังที่แจกแจงไว้ในย่อหน้า 97 (4)-
(7), (9-11) และ (12) (ข)

การลบล้างด้วยเหตุแห่งสาธารณประโยชน์ 
(Positive Override)

99. โดยไม่คำานึงถึงเน้ือความในย่อหน้าท่ี 97 เก่ียวกับ
ประเภทของข้อมูลท่ีจะไม่มีการเปิดเผย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภายนอกอาจขอให้ ADB เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ PDAC จะพิจารณาคำาขอในลักษณะดัง
กล่าว ADB อาจจะเปิดเผยข้อมูลดังท่ีขอมาถ้าหากพิจารณา

แล้วเห็นว่าการเปิดเผยน้ันมีน้ำาหนักในแง่สาธารณประโยชน์
มากกว่าท่ีจะก่อโทษ ข้อเสนอแนะใดก็ตามของ PDAC ว่า
ให้เปิดเผยหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารในกรณีท่ีเป็นข้อมูลบันทึกของคณะ
กรรมการบริหาร และจากประธานหากเป็นเอกสารอ่ืน

100. อย่างไรก็ตาม กฎการลบล้างด้วยเหตุแห่ง
สาธารณประโยชน์จะไม่ถูกนำามาใช้ หากว่า ADB ได้ทำา
พันธกรณีทางกฎหมายอย่างชัดแจ้งกับฝ่ายหนึ่งว่าจะรักษา
ข้อมูลนั้นเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายนั้นยินยอม

อำานาจพิเศษของ ADB ในการจำากัดการเข้า
ถึงข้อมูล

101. นอกจากนี้ ADB สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่ปกติแล้วจะเปิดเผย (ภายใต้สถานการณ์ยกเว้น) หาก
พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยอาจจะก่อโทษมากกว่าที่
จะเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริหารเท่านั้นที่จะ
สามารถใช้อำานาจพิเศษนี้ได้ 

34 บันทึกการประชุมคณกรรมการบริหารจะได้รับการเปิดเผยตามถ้อยความในย่อหน้าที่ 40, 74, 84 และ 85.
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7แนวทางการสื่อสารสาธารณะ

102. การส่ือสารสาธารณะเชิงรุกเป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่จะ
ช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ วิธีการดังต่อไปนี้จะ
เป็นแนวทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

103. ADB จะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและ
เพิ่มความเข้มแข็งให้กับแนวทางการสื่อสารสาธารณะใน
ขณะท่ีลำาดับความสำาคัญของการทำางานเปล่ียนไปและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เปลี่ยนไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ADB จะ

(i) ดำาเนินแนวทางการสื่อสารสาธารณะที่มุ่งเน้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการและยั่งยืน
ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

(ii) สื่อสารพันธกิจของ ADB ในการบรรเทาความ
ยากจนและส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบท่ัวถึง
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พร้อมกับการทำา
หน้าที่เป็นธนาคารแห่งความรู้และกระบอกเสียง
สำาคัญของการพัฒนาในภูมิภาค

(iii) ใช้วิธีและเครื่องมือที่หลากหลาย ตั้งแต่
เทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัยล่าสุดไปจนกระท่ัง
การส่ือสารแบบตัวต่อตัวและวิธีการสื่อสารท่ีใช้
เทคโนโลยีระดับต่ำา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

(iv) รักษาการปรากฎภาพลักษณ์ในสื่อมวลชน
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

(v) ปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการ เพิ่มความ
เข้มแข็งให้กับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (รวมถึงการ
สื่อสารในยามวิกฤต) พร้อมทั้งเสาะหาโอกาสใน
การสื่อสารโดยประสานกับหุ้นส่วนในโครงการ
ร่วม และ

(vi) ปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรและการ
เสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ในเร่ืองการ
วิเทศสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

104. ADB ต้องการท่ีจะส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลาก
หลายในประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนา และสมาชิกท่ีไม่ได้
เป็นผู้กู้ยืม กลุ่มเป้าหมายหลักๆ รวมถึง (1) รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ ผู้นำาด้านความคิดเห็น และผู้กำาหนดนโยบาย รวมท้ัง
สมาชิกรัฐสภา ในประเทศสมาชิกท่ีกำาลังพัฒนา และสมาชิก
ท่ีไม่ได้กู้เงิน (2) ส่ือมวลชน (3) ภาคประชาสังคม รวมท้ัง
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ และ (4)แวดวง
วิชาการ ADB จะคอยติดตามความเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายกับความคาดหวังของพวกเขา 
พร้อมท้ังปรับกลยุทธ์การส่ือสารให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม

แนวทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

105. ADB จะสำารวจความคิดเห็นอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ 
การสำารวจภาพลักษณ์ทุก 3 ปี และใช้ช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นตอบกลับต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อช่วยให้ ADB ปรับปรุงกิจกรรมการสื่อสารได้
อย่างต่อเนื่อง

106. ADB จะสื่อสารและพยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ สื่อกระแสหลัก สื่อทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ การ
สื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสังคมทาง
อินเตอร์เน็ต สื่อชุมชน โทรศัพท์มือถือ สื่อผสมรวมทั้งวิดี
ทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต พอดคาสท์ รูปภาพ สิ่งตีพิมพ์และ
การจัดงานพิเศษต่างๆ

107. การส่ือสารแบบดั้งเดิมท่ีให้คนได้พบปะกันซึ่งหน้า 
เช่น การประชุม การจัดเวทีให้ข้อมูล และการนำาเสนอ
ข้อมูลกับสื่อชุมชน เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว หรือแผ่นพับ จะ

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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ยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำาคัญสำาหรับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีข้อจำากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือส่ือกระแสหลัก 
นอกจากนี้ ADB จะปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้รับสาร 

108. ADB จะพยายามรักษาพ้ืนท่ีข่าวของตนในส่ือมวลชน
ระดับนานาชาติ โดยผ่านกลยุทธส่ือมวลชนสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือทำาให้มีพ้ืนท่ีข่าวเก่ียกับการรายงานภารกิจ นโยบาย 
โครงการต่างๆ และองค์ความรู้ของ ADB ให้มากท่ีสุด ขณะ
เดียวกัน ADB ก็จะพยายามผลักดันให้ได้พ้ืนท่ีข่าวให้มากข้ึน
สำาหรับกิจกรรมของตนในส่ือระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

109. ADB จะปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ 
และประสานกิจกรรมการสื่อสารกับหุ้นส่วนท่ีทำาโครงการ
ร่วมกัน

110. ADB จะเผยแพร่ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
เกี่ยวกับ ADB และการปฏิบัติการต่างๆ ทางเว็บไซต์ที่เปิด
ให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ เว็บไซต์นี้จะถูกปรับปรุงอยู่เสมอ
เพื่อให้ตอบสนองกับความคาดหวังและสิ่งท่ีผู้ใช้ต้องการ 
นอกจากนี้ ADB จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการ
สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ ความรู้เกี่ยว
กับการพัฒนา และข้อมูลต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้รับสารให้
ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด รวมทั้งจัดให้แปลเป็นภาษา
ประจำาชาติของประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ในภูมิภาค ADB จะ
ยังคงแบ่งปันผลิตภัณฑ์องค์ความรู้โดยผ่านทางโครงการ
ห้องสมุดของ ADB และแสวงหาช่องทางที่มีประสิทธิภาพ

เพื่ออำานวยให้ประชาชนเข้าถึงสิ่งตีพิมพ์ของ ADB ได้มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากการเผยแพร่สื่อความรู้ทางสื่ออิเลคทรอ
นิกส์หรือในรูปแบบเล่มแล้ว ADB จะใช้ช่องทางอื่น เช่น 
การประชุมระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศและอื่นๆ เป็น
โอกาสในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและกลุ่มเป้าหมายหลักอื่นๆ

การแปลเอกสาร

111. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำางานของ 
ADB35 อย่างไรก็ตาม มักจะต้องมีการแปลเอกสารและข้อมูล
เป็นภาษาอ่ืนด้วยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมกับสร้าง
ความเข้าใจและการสนับสนุนต่อกิจกรรมท่ี ADB ให้ความ
ช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ36 

112. ADB จะจัดให้มีการแปลเอกสารตามกรอบการแปลท่ี
ใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 การแปลดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลท่ีเก่ียว
กับ (1) ธุรกิจโดยรวมของ ADB นโยบายและแนวคิดในเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายท่ีครอบคลุมผู้อ่านวงกว้างระดับ
สากล (2) เป็นข้อมูลสำาหรับการปรึกษาหารือกับสาธารณชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ (ย่อหน้า 47) 
(3) เก่ียวข้องกับบางประเทศ โครงการ หรือแผนงานโดย
เฉพาะ และ (4) ใช้สำาหรับเว็บไซต์ของ ADB ท้ังน้ี เกณฑ์การ
พิจารณาการจัดแปลเอกสารประกอบด้วย ระดับการอ่านออก
เขียนได้ของกลุ่มเป้าหมาย ภาษาท่ีกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ทาง
เลือกอ่ืนถ้าหากไม่แปล ระยะเวลาท่ีใช้ในการแปล และค่าใช้
จ่าย 

35 ADB. 1996. Agreement Establishing the Asian Development Bank. กรุงมะนิลา. (บทความที่ 39.1)
36  ในกรณีที่เกิดความลักลั่นกันระหว่างเอกสารฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลเป็นภาษาอื่นใดก็ตาม ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
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8การเตรียมการเพื่อนำานโยบายนี้
ไปปฏิบัติ

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

การบริหารจัดการ

113. ผู้บริหารจะมีบทบาทสำาคัญในการช้ีนำาและติดตาม
ผลการดำาเนินงานสื่อสารสาธารณะของ ADB ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คณะผู้บริหารจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสื่อสารสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้า
หน้าท่ีมีความตระหนักเก่ียวกับทัศนะและท่าทีของฝ่าย
บริหาร ซึ่ง PDAC จะทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกำากับดูแล
ของผู้บริหาร โดยช่วยตีความ ติดตามผล และทบทวนข้อ
กำาหนดการเปิดเผยข้อมูลของนโยบายนี้

แผนกและสำานักงานทั้งหมด

114. แผนกและสำานักงานท้ังหมดของ ADB จะรับผิด
ชอบในการนำานโยบายน้ีไปปฏิบัติ ในฐานะผู้ส่ือสารหลักของ 
ADB หัวหน้าแผนกและสำานักงานต่างๆ รวมท้ังผู้อำานวย
การสำานักงานประจำาประเทศและหัวหน้าสำานักงานผู้แทนจะ
ส่ือสารเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร และจะเป็น
ผู้นำาความพยายามสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการ
ทำางานของ ADB พร้อมกับสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการจะมีบทบาทสำาคัญใน
การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ และสร้างหลักประกันว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ในการเปิดเผยข้อมูล พวกเขาจะเสริมสร้างความตระหนักใน
กลุ่มประชาชนท่ัวไป ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เก่ียว
กับนโยบายและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จาก ADB ภายใต้นโยบายน้ี ศูนย์กลางขององค์กรภาคประชา
สังคมของ ADB จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม 
แผนกท่ีทำางานเก่ียวกับองค์ความรู้และสำานักวิเทศสัมพันธ์
ของ ADB จะทำางานร่วมกันเพ่ือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์องค์ความ
รู้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

สำานักวิเทศสัมพันธ์

115. สำานักวิเทศสัมพันธ์ (Department of External 
Relations : DER) จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติและ
ใช้นโยบายน้ีอย่างต่อเน่ือง DER จะทำางานใกล้ชิดกับฝ่าย
ผู้บริหาร แผนก และสำานักงานต่างๆ รวมถึงสำานักงานใน
พ้ืนท่ีเพ่ือดำาเนินกิจกรรมส่ือสาธารณะเชิงรุก พร้อมกับสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ DER จะ
กล่ันกรองบทบาทของตนใหม่และจัดลำาดับความสำาคัญของ
งานเพ่ือสนับสนุนนโยบายน้ีได้ดีย่ิงข้ึน

การเปิดเผยข้อมูล

116. DER จะส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดกว้างในหมู่เจ้า
หน้าที่ของ ADB และจะพัฒนาแรงจูงใจให้กับการแบ่งปัน
ข้อมูลเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

117. หน่วยงานข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูล
ของ DER จะให้คำาแนะนำากับทุกแผนกและสำานักงานของ 
ADB และจะคอยติดตามการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดการ
เปิดเผยข้อมูลของนโยบายนี้ นอกจากนี้ หน่วยงานข้อมูล
ข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลจะออกแบบและจัดฝึก
อบรมภาคบังคับสำาหรับเจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการในเร่ือง
ข้อกำาหนดการเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายนี้ และจะรักษา
และส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย โดยหน่วยงานข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเผยข้อมูลจะสนับสนุนการทำางานของ PDAC 
โดยตรงและจะส่งรายงานติดตามความคืบหน้าของการ
ดำาเนินนโยบายแก่ PDAC (ย่อหน้า 142) รวมถึงทำาหน้าที่
แจ้งแก่สาธารณชนว่ามีเอกสารด้านปฏิบัติการเร่ืองใดท่ี
สามารถหาดูได้ในเว็บไซต์ของ ADB นอกจากนี้ จะเป็นผู้
ดูแลระบบการติดตามคำาขอข้อมูลตามที่นโยบายนี้ระบุไว้

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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118. คณะทำางานทางด้านเว็บไซต์ของ ADB จะทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูล 
แผนกและสำานักงานอ ื่นๆ ของ ADB ในการเผยแพร่
เอกสารและปรับปรุงรูปแบบการใช้ การค้นหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของ ADB

การแปลเอกสาร

119. กรอบการแปลที่ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้วาง
แนวทางให้ ADB เผยแพร่ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นในภาษาอื่น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยมีการทบทวนกรอบการ
แปลนี้ใหม่ในปี พ.ศ. 2554 ควบคู่ไปกับนัยด้านทรัพยากร

120. DER จะบริหารจัดการโครงการแปลภายใน ADB 
และจะช่วยเผยแพร่งานแปลออกสู่สายตาประชาชน พร้อม
ท้ังรวบรวมรายช่ือเอกสารท่ีมีการแปลผ่าน DER ภายใต้ 
แนวทางจาก DER สำานักงานประจำาประเทศแต่ละแห่ง
จะรวบรวมรายช่ือนักแปลท่ีมีคุณสมบัติและบรรณาธิการ
ท่ีเช่ียวชาญสองภาษา เพ่ือตรวจงานท่ีเผยแพร่ภายใน
ประเทศ DER จะเสริมสร้างความตระหนักในหมู่แผนกและ
สำานักงานของ ADB เก่ียวกับบริการแปลเอกสาร

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลและสื่อที่ส่งเสริมความ
ตระหนักรับรู้เกี่ยวกับงานของ ADB

121. DER จะแก้ไขคู่มือการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเจ้า
หน้าท่ีนโยบายการส่ือสารสาธารณะ37 โดยจะมีระเบียบระบุ
แต่ละข้ันตอนเพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับเจ้าหน้าท่ี ADB ด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติการและเอกสารแก่
ประชาชน และการพัฒนาเอกสารส่งเสริมความตระหนักรับ
รู้เก่ียวกับงานของ ADB พร้อมกับปรับปรุงให้ทันสมัยเท่าท่ี
จำาเป็น เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับผู้กู้ยืมและลูกค้า ADB ใน
การปฏิบัติตามนโยบายและเพ่ือแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
เก่ียวกับสาระของนโยบาย เอกสารท้ังหมดน้ีจะถูกเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์ของ ADB และแจกจ่ายภายในประเทศตาม
ความเหมาะสม

การเผยแพร่ข้อมูลในระดับประเทศ

122. ADB จะแบ่งปันผลิตภัณฑ์องค์ความรู้หลัก โดย
ผ่านทางโครงการห้องสมุดของ ADB หัวใจสำาคัญของ
กิจกรรมสื่อสาธารณะของ ADB คือ การให้ ADB เป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมกับอำานวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถท่ีจะเข้าถึงส่ิงตีพิมพ์และข้อมูลเก่ียว
กับปฏิบัติการของ ADB มากขึ้น การสร้างความเป็นหุ้น
ส่วนกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและหุ้นส่วนด้านการ
พัฒนารายอื่น จะเป็นงานที่มีความสำาคัญในระดับต้นๆ ใน
ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนาของ ADB

สำานักงานตัวแทนและสำานักงานผู้แทนประจำา
ประเทศ

123. สำานักงานตัวแทน (representative offices) และ
สำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ (resident missions) จะมี
บทบาทสำาคัญในพื้นท่ีในด้านการส่ือสารสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย มีความ
เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการและเศรษฐกิจ และความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรมและการสื่อสารที่แตกต่างกันไปของประเทศ
หรือภูมิภาคที่สำานักงานเหล่านี้ตั้งอยู่

124. ผู้อำานวยการของสำานักงานตัวแทนและสำานักงาน
ผู้แทนประจำาประเทศ คือ ผู้สื่อสารหลักของ ADB และจะ
เป็นผู้นำาในการที่จะขยายขอบเขตและพัฒนาความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชน ผู้นำาทางความคิด และผู้กำาหนดนโยบายใน
ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ

125. ADB จะพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ในสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ เจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์จะทำาหน้าที่ให้การสนับสนุนและให้คำาแนะนำา
แก่ผู้อำานวยการสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ และจะ
เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารของสำานักงานผู้แทนประจำา
ประเทศ และต้องตระหนักเกี่ยวกับกิจกรรมทุกประการที่
สำานักงานผู้แทนประจำาประเทศนั้นทำาอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ประจำาสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ จะมี
ขอบเขตการทำางาน คุณสมบัติที่ชัดเจน และจะได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและสม่ำาเสมอ

126. ความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์
ประจำาสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ ประกอบด้วย (1) 
ความคิดริเริ่มและการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม
ต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นผู้ประสานความ
สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ ADB (2) สร้างความ
มั่นใจว่าส่ือมวลชนท้องถิ่นและส่ือมวลชนระหว่างประเทศ 

37 Staff Disclosure Handbook. http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Disclosure/
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38  กรรมการ IAP จะถูกเสนอชื่อโดยประธานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร กรรมการ IAP ทั้งสามคนอาจจะเป็น (1) ผู้แทนของประเทศ
สมาชิกที่กำาลังพัฒนาซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เพียงพอในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล (2) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเข้าถึงข้อมูล ที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาลใดๆ 
และ (3) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเข้าถึงข้อมูลในภาคธุรกิจ

จะสามารถเข้าถึงผู้แทน ADB และข้อมูลได้โดยสะดวก 
(3) ติดตามการรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่น ระดับประเทศ
และนานาชาติ ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ ADB (4) ช่วยเหลือเจ้า
หน้าท่ีของสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศและประชาชน
ภายในประเทศในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำาหนดไว้
ในนโยบายนี้ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกันและ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำาหรับการแบ่งปันข้อมูล เจ้า
หน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ตามสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศใน
พื้นที่กับทีมงานที่ DER จะพบหารือกัน หรือผ่านทางการ
ประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงเป็นประจำา หรือทางการ
สื่อสารผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ตามความจำาเป็น เจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ประจำาสำานักงานในพื้นที่จะยื่นตรงกับผู้บังคับ
บัญชาสองสายงาน คือ ผู้อำานวยการสำานักงานผู้แทน
ประจำาประเทศ หรือผู้อำานวยการภูมิภาค และ DER

คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล 

127. คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล หรือ 
PDAC จะตีความ ติดตามผล และทบทวนข้อกำาหนดการ
เปิดเผยข้อมูลแห่งนโยบายน้ี PDAC ประกอบไปด้วย 
กรรมการผู้จัดการ (ทำาหน้าท่ีเป็นประธาน) ผู้อำานวยการ
ใหญ่ของ DER เลขานุการ และท่ีปรึกษาท่ัวไปของ ADB โดย 
PDAC จะรายงานตรงกับประธานและจะเรียกประชุมตามท่ี
จำาเป็น เพ่ือทบทวนคำาขอข้อมูลท่ีแผนกหรือสำานักงานอ่ืนๆ 
ของ ADB ปฏิเสธ PDAC มีอำานาจท่ีจะยืนยันหรือยกเลิก
การตัดสินใจในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นหาก
เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารท่ีจะจำากัดการ
เปิดเผยข้อมูล (ย่อหน้า 101) นอกจากน้ี PDAC จะพิจารณา
คำาขอท่ีให้เปิดเผยข้อมูลตามรายการยกเว้น (ย่อหน้า 99) 
ด้วยเหตุผลเร่ืองสาธารณประโยชน์ หน่วยข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเผยของ DER จะทำาหน้าท่ีสนับสนุนงานด้าน
เลขานุการแก่ PDAC ส่วน PDAC จะทบทวนและรับรอง
รายงานประจำาปีเร่ืองนโยบายการส่ือสารสาธารณะ ซ่ึง
จะประเมินการปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลภายใต้
นโยบายน้ี รายงานประจำาปีจะประกอบด้วย รายงานสรุป
การปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน พร้อมท้ังข้อ
เสนอแนะใดๆ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายและบริบท

ท่ีเก่ียวข้องในคู่มือปฏิบัติการ (operations manual) หรือใน
โครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของ ADB

คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ 

128. คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ (Independent Appeals 
Panel : IAP) จะพิจารณาคำาอุทธรณ์ท่ีกล่าวหาว่า ADB 
ละเมิดนโยบายน้ีด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีโดยปกติแล้ว
จะเปิดเผย IAP จะมีอำานาจในการยืนยันหรือเพิกถอนคำา
ตัดสินของ PDAC ท่ีปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดี 
IAP ไม่มีอำานาจท่ีจะพิจารณาคำาอุทธรณ์เก่ียวกับการตัดสิน
ใจของ ADB ภายใต้ย่อหน้า 99 และ 101

IAP จะประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในด้านการเข้าถึงข้อมูลจาก 
ภายนอกสามคน38 กรรมการ IAP จะปฏิบัติงานเฉพาะเม่ือ
ถูกเรียกให้มาพิจารณาคำาอุทธรณ์การตัดสินใจ ท้ังน้ี PDAC 
และ IAP จะมีการประชุมพิจารณาทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์
อิเลคทรอนิกส์ และ/หรือผ่านการประชุมทางไกลด้วยภาพ
และเสียง โดยสำานักงานเลขานุการจะให้การสนับสนุนด้าน
งานเลขากับ IAP

ผู้กู้ยืม และ/หรือลูกค้า

129. สำาหรับโครงการของ ADB ความรับผิดชอบด้านการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่จะข้ึนกับผู้กู้ยืม และ/หรือลูกค้า ผู้กู้ยืม
หรือลูกค้าจะทำางานกับเจ้าหน้าท่ีจากแผนกสายปฏิบัติการ ท่ี
จะกำาหนดผู้ประสานงานในพ้ืนท่ีโครงการท่ีจะให้ข้อมูลและ
ดำาเนินการสานเสวนากับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ (ย่อหน้า 47) ผู้ประสานงานโครงการอาจใช้เว็บไซต์
ของ ADB ในการเข้าถึงข้อมูลโครงการและท่ีเก่ียวกับประเทศ
พ้ืนท่ีโครงการ และเพ่ือเปิดเผยข้อมูลแก่กลุ่มคนท่ีสนใจ โดย
ใช้กลไกการเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินและวัฒนธรรม

กระบวนการเข้าถึงข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก

130. เว็บไซต์ของ ADB จะเป็นช่องทางหลักสำาหรับการ
เปิดเผยข้อมูลและเอกสารในเชิงรุกตามนโยบายนี้ นอกจาก
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นี้ ADB ผู้กู้ยืมและลูกค้าจะใช้วิธีการอื่นๆ สำาหรับการเปิด
เผยข้อมูลและเอกสารในเชิงรุกด้วย (อาทิ การให้ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการปรึกษาหารือ เป็นต้น) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วย และวัตถุประสงค์
ของการเปิดเผยข้อมูล

การร้องขอข้อมูล

131. การร้องขอข้อมูลและเอกสารทุกกรณีจะต้องกระทำา
เป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่านทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 
จดหมาย แบบฟอร์มตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรสาร) 
โดยอาจส่งคำาขอทางไปรษณีย์ไปท่ี Public Information 
and Disclosure Unit, Asian Development Bank, 6 
ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 
Philippines หรือทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ท่ี disclosure@
adb.org; ส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข +63 2 636 2649 
นอกจากน้ี ยังสามารถส่งคำาขอไปท่ีสำานักงานผู้แทนประจำา
ประเทศ สำานักงานตัวแทน หรือไปยังแผนกหรือสำานักท่ี
เก่ียวข้องของ ADB โดยควรระบุอย่างชัดเจนเท่าท่ีสามารถ
ทำาได้ว่าต้องการข้อมูลเร่ืองใด เพ่ือให้ ADB สามารถติดตาม
หาข้อมูลตามคำาขอมาให้ได้ภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล

132. แผนกหรือสำานักที่เกี่ยวข้องของ ADB จะพิจารณา
ตัดสินว่าเอกสารนั้นมีข้อมูลที่อาจจะเปิดเผยไม่ได้ด้วย
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้า 97 โดย ADB จะปรึกษาหารือ
กับผู้กู้ยืม ลูกค้า หรือผู้ให้กู้ร่วมตามความเหมาะสม โดยมี
หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูล (Public 
Information and Disclosure Unit) เสนอแนะแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ADB ตามความจำาเป็น

133. ข้อมูลในอดีตสามารถเปิดเผยได้หากมีการร้องขอ 
โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามย่อหน้า 98 คำาขอข้อมูลในอดีต
จะต้องระบุชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ ADB จะไม่รับ
พิจารณาคำาขอข้อมูลในอดีตแบบไม่เฉพาะเจาะจง 

กำาหนดเวลาสำาหรับการดำาเนินการตาม
คำาขอข้อมูลปัจจุบัน

134. ADB จะตอบกลับว่าได้รับคำาขอภายในเวลา 5 วัน
ทำางานหลังจากท่ีได้รับคำาขอ ADB จะแจ้งผลการพิจารณา

แก่ผู้ขอทันทีท่ีมีการตัดสินใจในเร่ืองดังกล่าว และไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ก็จะไม่เกิน 20 วันทำางานภายหลังจากท่ีได้รับคำา
ขอ โดย ADB จะให้ข้อมูลตามท่ีมีการร้องขอ หรือให้เหตุผล
ช้ีแจงเก่ียวกับการปฏิเสธคำาขอ โดยระบุเง่ือนไขเฉพาะเก่ียว
กับการปฏิเสธน้ันๆ ตามท่ีกำาหนดไว้ในนโยบายท่ีสามารถให้
เหตุผลอันชอบธรรมในการปฏิเสธคำาขอดังกล่าว ในกรณีท่ี 
ADB ปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลตามท่ีมีการร้องขอ ADB จะแจ้งผู้
ขอถึงสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ตามรายละเอียดในย่อหน้า 136-141 
ในนโยบายน้ี39 ADB จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์เก่ียวกับรายการ
ของคำาขอท่ีได้รับพิจารณา และการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องใน
แต่ละกรณี อาทิ ดำาเนินการเรียบร้อยหรือปฏิเสธ โดยจะให้
เหตุผลสำาหรับกรณีท่ีปฏิเส

ภาษาของคำาร้อง

135. ผู้ขอสามารถส่งคำาขอข้อมูลมาให้ ADB โดยใช้
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาทางการ หรือภาษาประจำาชาติของ
ประเทศสมาชิก ADB คำาขอข้อมูลและเอกสารที่เป็นภาษา
อื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอาจจะส่งให้กับสำานักงานผู้
แทนที่เกี่ยวข้อง

การอุทธรณ์

136. ADB จะใช้กระบวนการอุทธรณ์สองขั้นตอน ผู้ขอ
สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถ้าหากเชื่อว่า ADB ปฏิเสธคำาขอ
ข้อมูลของเขาซึ่งถือเป็นการละเมิดนโยบายนี้ นอกจากนี้ 
ยังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอระงับข้อยกเว้นของนโยบายนี้ 
ซึ่งจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่มีการร้องขอ บนพื้นฐานว่าการ
เปิดเผยข้อมูลสร้างสาธารณประโยชน์มากกว่าที่จะก่อโทษ 
การชดเชยสำาหรับผู้ขอที่ชนะการอุทธรณ์จำากัดอยู่ที่การได้
รับข้อมูลที่ขอ มีการอธิบายเกี่ยวกับการจัดตั้งกระบวนการ
อุทธรณ์สองขั้นตอนในย่อหน้าที่ 137-141 

ขั้นตอนแรกของการอุทธรณ์: คณะกรรมการที่
ปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล (PDAC)

137. ผู้ขอที่ถูก ADB ปฏิเสธอาจจะยื่นอุทธรณ์กับคณะ
กรรมการที่ปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล หรือ PDAC ถ้า
หากว่าผู้ขอรายนั้นสามารถที่จะ (1) ให้เหตุผลแย้งได้ว่า 
ADB ละเมิดนโยบายนี้โดยการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ขอ 

39  กำาหนดเวลานี้จะไม่ใช้ในกรณีที่ ADB ใช้อำานาจพิเศษตามย่อหน้า 101 ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ปกติแล้วจะเปิดเผย ในกรณีเช่นนี้ ADB จะส่ง
เรื่องไปให้คณะกรรมการบริหารตัดสินใจขั้นสุดท้าย.
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หรือ (2) ให้เหตุผลว่าสาธารณประโยชน์มีน้ำาหนักมากกว่า
ข้อยกเว้นของนโยบายนี้ซึ่งจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ขอ

138. PDAC จะแจ้งว่าได้รับคำาร้องอุทธรณ์ภายใน 5 วัน
ทำางาน โดยจะเรียกประชุมโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือพิจารณาคำา
อุทธรณ์ ในการพิจารณาทบทวนคำาอุทธรณ์ PDAC จะ
พิจารณาข้อยกเว้นนโยบายตามย่อหน้า 97 ท้ังน้ี คำาอุทธรณ์
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งสาธารณประโยชน์มีความสำาคัญกว่า
ตามย่อหน้า 99 PDAC จะพิจารณาคำาขอดังกล่าว แต่ข้อ
เสนอแนะในการเปิดเผยหรือปฏิเสธคำาขอข้อมูล จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในกรณีท่ีเป็นข้อมูลในบันทึก
ของคณะกรรมการบริหาร และจากประธานในกรณีท่ีเป็น
เอกสารอ่ืน โดยการตัดสินใจน้ีถือว่าส้ินสุด PDAC จะแจ้งผล
การพิจารณาของ ADB แก่ผู้ขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
ช้ีแจงเหตุผล ทันทีท่ีมีการตัดสินใจ หรือไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
จะไม่เกิน 20 วันทำางานภายหลังจากท่ีได้รับคำาอุทธรณ์ เว้น
แต่ว่าคณะกรรมการบริหารได้ตัดสินใจภายใต้ย่อหน้า 99 ซ่ึง
หากเป็นกรณีเช่นน้ัน ผู้ขอข้อมูลจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา
เม่ือมีการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร.

ขั้นตอนที่สองของการอุทธรณ์ คณะกรรมการ
อุทธรณ์อิสระ (IAP)

139. หาก PDAC ตัดสินยืนตามการตัดสินใจเบ้ืองต้นว่า
จะปฏิเสธคำาขอ ผู้ขออาจจะย่ืนอุทธรณ์ไปท่ีคณะกรรมการ
อุทธรณ์อิสระ หรือ IAP จากน้ัน IAP จะพิจารณาคำาอุทธรณ์ซ่ึง
กล่าวหาว่า ADB ละเมิดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยมีการ
จำากัดการเข้าถึงข้อมูล ในการพิจารณาทบทวนคำาอุทธรณ์ IAP 
จะพิจารณาในประเด็นการอุทธรณ์ ข้อยกเว้นตามนโยบาย 
และคำาแถลงช้ีแจงถ้ามี จาก ADB และ/หรือบุคคลภายนอก
ท่ีเก่ียวข้องท่ีคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง IAP จะมี
อำานาจส่ังยืนยันหรือเพิกถอนการตัดสินใจของ PDAC โดย
การตัดสินของ IAP ถือว่าส้ินสุด ท้ังน้ี IAP จะต้องพิจารณาเร่ือง
อุทธรณ์ทุกกรณีให้เสร็จภายใน 45 วันตามปฏิทินนับจากวันท่ี
ได้รับเร่ืองอุทธรณ์ IAP จะไม่พิจารณาคำาอุทธรณ์ท่ีคัดค้าน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารหรือประธาน หาก
การอุทธรณ์น้ันเป็นเร่ืองน้ำาหนักของสาธารณประโยชน์ตาม
ย่อหน้า 99 หรืออุทธรณ์ค้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารท่ีอาศัยอำานาจพิเศษในการปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลท่ีปกติ
จะเปิดเผย ดังท่ีอธิบายไว้ในย่อหน้า 101. 

การยื่นอุทธรณ์และการแจ้งผลการตัดสินใจ

140. เร่ืองอุทธรณ์ท้ังหมดท่ีส่งถึง PDAC จะต้องย่ืนเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันตามปฏิทินภายหลังจาก
ท่ี ADB ตัดสินใจในเบ้ืองต้นแล้วว่าจะปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล
ดังท่ีขอมา เร่ืองอุทธรณ์ท้ังหมดท่ีจะส่งให้ IAP จะต้อง
ย่ืนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันตามปฏิทินภาย
หลังจาก PDAC มีมติยืนยันการตัดสินใจในเบ้ืองต้นของ 
ADB ท่ีจะปฏิเสธ โดยอาจส่งทางไปรษณีย์ไปท่ี Public 
Information and Disclosure Unit, Asian Development 
Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro 
Manila, Philippines หรือทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ท่ี 
disclosure@adb.org; ส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข +63 2 636 
2649 เร่ืองอุทธรณ์ท่ีได้รับภายหลังกำาหนดระยะเวลา 90 วัน
สำาหรับการย่ืนอุทธรณ์จะถือว่าล่าช้ากว่ากำาหนดและจะไม่
ได้รับการพิจารณา เร่ืองอุทธรณ์ท้ังหมดจะต้องแจกแจงใน
รูปของจดหมายส้ันๆ และมีข้อมูลประกอบดังต่อไปน้ี

(i) คำาบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลท่ีมีการขอตั้งแต่แรก 
และ 

(ii) คำาแถลงการณ์อธิบายแจกแจงข้อเท็จจริงและ
เหตุผลที่สนับสนุนคำากล่าวอ้างของผู้ขอว่า ADB 
ละเมิดนโยบาย หรือเรียกร้องให้ใช้เหตุแห่ง
สาธารณประโยชน์เพื่อให้เปิดเผยข้อมูล (โดย
อาศัยความตามย่อหน้า 99).

141. ผู้ขอข้อมูลจะได้รับแจ้งหากว่าคำาอุทธรณ์ถูก
พิจารณาให้ตกไป (1) ด้วยเหตุว่าไม่สามารถที่จะส่งเรื่อง
ภายในระยะเวลาตามกำาหนด (2) ด้วยเหตุว่าไม่สามารถ
ที่จะให้ข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนคำาอุทธรณ์ หรือ (3) 
ด้วยเหตุว่า PDAC หรือ IAP ไม่มีอำานาจในการที่จะ
พิจารณาเรื่องราวแห่งคำาอุทธรณ์นั้น หากว่า ADB หรือ 
IAP พิจารณายืนตามการตัดสินใจก่อนหน้านั้นที่จะปฏิเสธ
คำาขอ ADB จะแจ้งผู้ขอถึงการตัดสินใจและเหตุผล หากว่า 
ADB หรือ IAP เพิกถอนการตัดสินใจก่อนหน้านั้นที่ปฏิเสธ 
ADB จะแจ้งผลการตัดสินใจพร้อมทั้งให้ข้อมูลตามคำาขอ 
ADB จะเผยแพร่รายการของเรื่องอุทธรณ์ทั้งหมดที่ได้รับ
ทางเว็บไซต์ พร้อมกับรายละเอียดของคำาอุทธรณ์และการ
ตัดสินใจสำาหรับแต่ละกรณี รายการนี้จะมีการปรับให้ทัน
สมัยหากว่ามีมติใหม่ๆ ออกมา
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การติดตามและรายงานผล

142. ADB จะติดตามผลการนำานโยบายนี้ไปปฏิบัติและ
จะประเมินผลกระทบของนโยบาย (ภาคผนวก 4 อธิบาย
กรอบการประเมินผลการดำาเนินงานของนโยบายดังกล่าว) 
ADB จะเผยแพร่รายงานประจำาปีซึ่งจะแสดงผลการติดตาม
ของการดำาเนินนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ในเว็บไซต์ของ ADB 

143. ADB เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง
ความคิดเห็น การเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมกับ ADB 
ในการนำานโยบายนี้ไปปฏิบัติ ADB จะไม่เปิดเผยชื่อของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีแสดงความกังวลเกี่ยวกับการนำา
นโยบายนี้ไปปฏิบัติ 

วันเดือนปีที่นโยบายมีผลบังคับใช้
และการทบทวนนโยบาย

144. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 
โดย ADB จะทำาการทบทวนนโยบายทุกแง่มุมหลังจาก
ระยะเวลาหนึ่งผ่านไป แต่ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่นโยบาย
นี้มีผลบังคับใช้ โดยจะให้บุคคลและองค์กรที่สนใจเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทบทวนนโยบาย.  
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9นัยในด้านทรัพยากร

145. การปฏิบัติตามนโยบายน้ีให้ประสบความสำาเร็จต้อง
อาศัยค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนหลายประการ ทรัพยากรเพ่ิมเติม
สำาหรับการแปลเอกสารข้อมูลเก่ียวกับโครงการ เป็นส่ิง
จำาเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมเติมในงบประมาณประจำาปีของกรอบ
การแปล นอกจากน้ี จะมีการประเมินความจำาเป็นท่ีต้องมีงบ
ประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือบริการด้านการแปลอ่ืนๆ ในระหว่าง
การปรับกรอบการแปลให้ทันสมัยในปี พ.ศ. 2554

146. เจ้าหน้าท่ี ADB เจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรายอ่ืน จะต้องได้รับรู้เก่ียวกับเน้ือหาใหม่ของนโยบาย
น้ีและรับทราบว่ากฎระเบียบใหม่เหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อ
งานของ ADB อย่างไร จะมีการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
ความตระหนักท่ีหลากหลาย ซ่ึงรวมท้ังการฝึกอบรมแบบ
ท่ีได้พบปะกันท่ีสำานักงานใหญ่ของ ADB และสำานักงานใน
พ้ืนท่ี และหากเป็นไปได้โดยการประชุมทางไกลด้วยภาพ
และเสียง นอกจากน้ี จะมีการจัดเวทีให้ความรู้ในประเทศ 
ในสำานักงานผู้แทนประจำาประเทศขนาดใหญ่และขนาด
กลาง และสำานักผู้แทนตามความเหมาะสม DER จะต้องการ
งบประมาณในการจัดฝึกอบรมภายหลังจากท่ีมีการอนุมัติ
นโยบาย

147. งบประมาณสำาหรับ IAP จะขึ้นอยู่กับจำานวนของ
เรื่องอุทธรณ์ที่ได้รับ โดยจะมีการจัดหางบประมาณตาม
ความเหมาะสมผ่านช่องทางของงบประมาณประจำาปี คณะ
กรรมการ IAP จะทำางานเฉพาะกิจและจะถูกเรียกประชุมก็

ต่อเมื่อมีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ โดยที่พวกเขาจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมตามจำานวนวันที่ทำางาน

148. มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม
ประมาณ 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย 
ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้า 145–147 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
สำาหรับการฝึกอบรมและเสริมสร้างความตระหนัก ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำาปี ซึ่งเป็น
ช่วงที่จะมีการประเมินความต้องการทรัพยากรโดยละเอียด 
และจะยังมีการจัดสรรเงินทุนสำาหรับทำาการสำารวจภาพ
ลักษณ์ระดับโลกทุกๆ 3 ปี

149. นอกจากน้ี ความสำาคัญท่ีเพ่ิมข้ึนของการท่ีจะให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถ่ินเข้าถึงข้อมูล ควบคู่กับการท่ี
โครงการของ ADB มีจำานวนเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา ทำาให้มีความจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรเพ่ิมเติม
ในการท่ีจะช่วยเหลือแผนกด้านการปฏิบัติการพัฒนาแผนการ
ส่ือสารเฉพาะโครงการ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการลงพ้ืนท่ี จะ
ต้องมีการพิจารณาเร่ืองการจ้างเจ้าหน้าท่ีระดับประเทศและ
เจ้าหน้าท่ีด้านบริหารเพ่ิมเติมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ใน
สำานักงานผู้แทนประจำาประเทศขนาดเล็กและขนาดกลางท่ียัง
ไม่มีเจ้าหน้าท่ีด้านวิเทศสัมพันธ์ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ท้ังน้ี จะ
มีการทบทวนรายละเอียดเก่ียวกับอัตราพนักงานในระหว่าง
การเตรียมจัดทำางบประมาณประจำาปี. 

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554



36

10 การพิจารณาทบทวนความ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Review)

150. ก่อนที่จะนำาเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลตาม
นโยบายนี้ไปบังคับใช้ ADB จะต้องนำาเงื่อนไขดังกล่าวมา
ทำาการพิจารณาทบทวนเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
กับกลไลความรับผิดชอบต่อประชาชน (Accountability 
Mechanism) ของ ADB นอกจากนี้ ADB จะต้องนำา
นโยบายที่แจกแจงไว้ในย่อหน้า 26–34 รายละเอียดเกี่ยว
กับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ปรากฏในย่อหน้า 35–101 
และมาตรการสำาหรับการปฏิบัติตามนโยบายตามท่ีระบุใน
ย่อหน้า 113–144 มาทำาการพิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ภายใต้กลไลความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วย 

นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก 1

1. การทบทวนนโนยบายการสื่อสารสาธารณะ (Public Communications Policy : PCP) เริ่มขึ้นเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการอาวุโสภายใน โดยมีกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธาน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เปิดเว็บไซต์เฉพาะกิจสำาหรับ
การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ เพื่อประกาศว่ากระบวนการได้เริ่มต้นแล้ว นอกจากนี้ การ
ทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะดังกล่าว ยังเป็นข่าวพาดหัวทาง จดหมายข่าวความเป็นหุ้นส่วน ของ 
ADB (ADB’s Partnership Newsletter) ซึ่งเป็นจดหมายข่าวทางอิเล็คทรอนิกส์ที่มีสมาชิกกว่า 1,000 ราย 
โดยสมาชิกจำานวนมากมาจากภาคประชาสังคม แวดวงวิชาการ และหน่วยงานด้านการพัฒนา

2. ADB เชิญชวนให้ประชาชนส่งความคิดเห็นต่อนโยบายฉบับปี พ.ศ. 2548 ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ ในช่วงสองเดือนที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งสิ้นสุดลง
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2553 มีการระดมข้อเสนอทั้งจากภายในและภายนอก ADB เพื่อใช้สำาหรับการเตรี
ยมยกร่างนโยบายเพื่อการปรึกษาหารือฉบับแรก โดยมีการเผยแพร่ความคิดเห็นที่ได้รับทางเว็บไซต์การ
ทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ พร้อมกับคำาตอบจากทาง ADB 

3. มีการเผยแพร่ร่างนโยบายเพื่อการปรึกษาหารือทางเว็บไซต์ของ ADB เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 
ร่างนโยบายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงด้านบรรณาธิการ พร้อมทั้งสะท้อนการปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจของ ADB ร่างนโยบายฉบับนี้และความคิดเห็นต่อนโยบายการสื่อสารสาธารณะ ได้กลายเป็นพื้น
ฐานของการอภิปรายตามเวทีปรึกษาหารือที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ ในเวลาต่อมา และได้มีการแปลร่าง
นโยบายดังกล่าว เป็นภาษาอินโดนีเซีย จีน ฮินดู เขมร และรัสเซีย

4. มีการจัดการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 2553 

และมีการเผยแพร่แผนการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งกำาหนดการทางเว็บไซต์ของ ADB นอกจากนี้ 

มีการใช้การนำาเสนองานผ่านทางคอมพิวเตอร์ (PowerPoint) เป็นเครื่องมือนำาเสนอภูมิหลังและ

บริบทของการปรึกษาหารือ ประเด็นการอภิปรายที่เตรียมมา และร่างนโยบายฉบับแรก 

5. มีการจัดเวทีปรึกษาหารือทั้งสิ้น 20 ครั้งใน 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ 

กัมพูชา แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ทาจิกิ

สถาน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 500 รายเข้าร่วมการปรึกษาหารือดังกล่าว โดย

เป็นผู้แทนจากภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ องค์กรที่ทำางาน

เทียบเคียงกับ ADB แวดวงวิชาการ และภาคเอกชน ทั้งนี้ การปรึกษาหารือดังกล่าวกระทำาเป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรในท้องถิ่นเป็นผู้อำานวยความสะดวก

ในการประชุม และล่าม ตามความจำาเป็น

กระบวนการปรึกษา
หารือกับบคุคลภายนอก
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6. ขณะที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ตระหนักว่าวัตถุประสงค์และทิศทางโดยรวมของนโยบายนั้นดีแล้ว แต่
พวกเขามีข้อเสนอแนะหลักๆ ดังนี้:

(i) ควรปรับนโยบายนี้ให้สอดประสานกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีอื่นๆ.

(ii) จัดตั้งกลไกอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์สำาหรับคำาขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ
(iii) ทบทวนข้อยกเว้นในนโยบาย.
(iv) ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในระดับพื้นที่. 
(v) เพิ่มความโปร่งใสของคณะกรรมการบริหาร. 
(vi) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับปฏิบัติการภาคเอกชนให้มากขึ้น.
(vii) เพิ่มและปรับปรุงคุณภาพของการแปลเอกสาร.
(viii) เปิดเผยรายงานการตรวจสอบและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทและบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ.

7. รายงานสรุปของการปรึกษาหารือทุกครั้ง รวมทั้งรายชื่อของผู้เข้าร่วมจะถูกเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
เฉพาะกิจเพื่อการทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ. 

8. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ADB ได้เผยแพร่ร่างนโยบายเพื่อการปรึกษาหารือฉบับที่สอง 
พร้อมกับรายงานสรุปความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกและคำาตอบของ ADB ทางเว็บไซต์เฉพาะกิจสำาหรับ
การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน มีการแปลร่างนโยบายดังกล่าวนี้ เป็นภาษา
อินโดนีเซีย จีน ฮินดู เขมร และรัสเซีย ร่างนโยบายฉบับที่สองนี้ ได้รวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับระหว่าง
กระบวนการปรึกษาหารือเข้าไว้ด้วย.

9. ภายหลังจากที่พิจารณาความคิดเห็นต่อร่างนโยบายฉบับที่สองแล้ว ได้มีการจัดเตรียมรายงานการ
ดำาเนินการเพื่อการพิจารณา (working paper) ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2554 มีการเผยแพร่รายงานการดำาเนินการเพื่อการพิจารณา และคำาตอบของ ADB ต่อความคิดเห็นที่ได้
จากร่างนโยบายเพื่อการปรึกษาหารือครั้งที่สองเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อการทบทวนนโยบายการสื่อสาร
สาธารณะ. 

10. ภายใต้กรอบกระบวนการปรึกษาหารือ คณะทำางานเพื่อทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ ได้พบปะในหลายโอกาสกับผู้แทนจาก NGO Forum on ADB และ Global Transparency 

Initiative ที่กรุงมะนิลาในปี พ.ศ. 2553 เพื่อหารือเรื่องการทบทวนและรับฟังความคิดเห็น นอกจาก

นี้ เมื่อเดือนมกราคม 2554 Global Transparency Initiative ได้จัดเวทีอภิปรายโต๊ะกลมเรื่องการ

ทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะขึ้นที่กรุงมะนิลา และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ผู้แทนจาก 

ADB ได้เข้าร่วมเวทีอภิปรายเรื่องนโยบายการสื่อสารสาธารณะ ซึ่ง NGO Forum on ADB จัดขึ้น

ระหว่างการประชุมประจำาปีครั้งที่ 44 ของ ADB ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง

ในโอกาสทั้งสองครั้งดังกล่าว ADB ได้นำาเสนอรายงานเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสารสาธารณะและ

การทบทวนนโยบาย พร้อมกับตอบคำาถามจากผู้เข้าร่วมงาน.
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ภาคผนวก 2 
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเพื่อการ

พัฒนาระดับพหุภาคีอื่นๆ

1. แนวทางหลักโดยทั่วไปของนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี 

คือ ความจำาเป็นที่จะต้องเปิดกว้างมากขึ้นและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติการมากขึ้น องค์กรประเภท

เดียวกับ ADB ส่วนใหญ่ มีการรับรองนโยบายการเปิดเผยข้อมูลฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานี้ หรือไม่

ก็กำาลังทบทวนนโยบายดังกล่าวเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชน ในแต่ละสถาบัน

เหล่านี้ การปรับปรุงนโยบายใหม่ครอบคลุมเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของประเภทเอกสารที่เปิดเผย 

และการอำานวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น.

ธนาคารพัฒนาแอฟริกา

2. เมื่อเดือนมีนาคม 2547 ธนาคารพัฒนาแอฟริกา (African Development Bank : AfDB) อนุมัติ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure of Information Policy) ซึ่งต่อมาได้รับการแก้ไขเมื่อเดือนตุลาคม 
2548 นโยบายนี้ เน้นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการและกิจกรรมของ AfDB เว้นแต่ว่ามี
เหตุผลอันสมควรที่จะไม่เปิดเผย

3. สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการ นโยบายนี้กำาหนดอย่างชัดเจนถึงหลากหลายประเภทเอกสารที่
จะเปิดเผยแก่ประชาชน พร้อมกับมีการบรรยายย่อเกี่ยวกับเอกสารแต่ละฉบับ และการระบุว่าจะเปิดเผย
เอกสารนั้น ณ ขั้นตอนใดของกระบวนการจัดทำาเอกสาร นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังครอบคลุมข้อมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบริหาร และทางกฎหมายเกี่ยวกับเครือ AfDB ที่จะเปิดเผยแก่ประชาชน

4. ตัวอย่างเช่น นโยบายดังกล่าวระบุว่า ร่างรายงานนโยบายปฏิบัติการและร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศจะถูกเปิดเผยอย่างน้อย 50 วัน ก่อนท่ีจะมีการอภิปรายเอกสารดังกล่าวน้ันในคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือส่งเสริมการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. 

5. ประเภทของข้อมูลที่จะยังคงรักษาเป็นความลับไว้ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินภายในที่อาจส่งผลกระ
ทบต่อกิจกรรมของเครือ AfDB ในตลาดทุนและตลาดเงิน ข้อมูลทางการเงิน ธุรกิจ หรือข้อมูลที่เป็นเอก
สิทธิเฉพาะของภาคเอกชนที่ทาง AfDB ได้รับมาเพื่อทำาการวิเคราะห์หรือเจรจาเงินกู้ เว้นแต่ว่าภาคเอกชน
เหล่านั้นอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

6. คณะกรรมการบริหารของ AfDB กำาลังทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยประสงค์จะดำาเนิน
การให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2554
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ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป 

7. ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนายุโรป (European Bank for Reconstruction and Development : 
EBRD) อนุมัตินโยบายข้อมูลสาธารณะฉบับปรับปรุงใหม่เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 โดยนโยบายท่ีปรับปรุง
ใหม่น้ีมีผลบังคับใช้เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554. 

8. ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (เอกสารสรุปต่างๆ ของโครงการ) จะเปิดเผยให้กับสาธารณชนในเว็บไซต์
ของ EBRD อย่างน้อย 30 วันตามปฏิทิน ก่อนท่ีคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาโครงการภาคเอกชน เว้น
แต่ว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อจำากัดเกี่ยวกับการรักษาความลับ ซึ่งในกรณีเช่นนั้น เอกสารสรุป
เก่ียวกับโครงการจะได้รับการเปิดเผยอย่างเร็วท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้ก่อนท่ีจะมีการทำาธุรกรรมทางการเงิน เอกสาร
สรุปของโครงการสำาหรับโครงการภาครัฐจะเปิดเผยกับประชาชนอย่างน้อย 60 วันตามปฏิทินก่อนที่คณะ
กรรมการบริหารจะพิจาณา เอกสารของโครงการจะจัดทำาข้ึนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาทางการของประเทศ
ท่ีโครงการต้ังอยู่ ซ่ึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยหากว่าโครงการมีการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ. 

9. ภายใต้นโยบายที่ปรับปรุงฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2554 ประชาชนมีเวลา 45 วันตามปฏิทินในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ เมื่อนโยบายที่ปรับปรุงใหม่นี้มีผลบังคับ
ใช้จะมีการตีพิมพ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศเป็นภาษาทางการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำานวยความสะดวก
สำาหรับกระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชน โดยจะมีการนำารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน
และคำาตอบของพนักงาน EBRD ต่อความเห็นต่างๆ เหล่านั้น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะ
มีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ จะมีการเผยแพร่รายงานสรุปความคิด
เห็นของประชาชนทางเว็บไซต์ของ EBRD ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ และจะมีการตีพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วเป็นภาษาประจำาชาติ 
นอกจากนี้ นโยบายยังระบุชัดเจนว่าร่างแผนยุทธศาสตร์รายภาคจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ EBRD เพื่อ
ให้ประชาชนแสดงความเห็นเป็นเวลา 45 วันตามปฏิทิน โดยจะมีการเสนอรายงานสรุปความคิดเห็นของ
ประชาชนและคำาตอบของเจ้าหน้าที่ EBRD ต่อคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์
รายภาคในขั้นตอนสุดท้าย.

10. นโยบายข้อมูลสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพันธกรณีที่จะเผยแพร่รายงานการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างน้อย 60 วันตามปฏิทินสำาหรับโครงการภาคเอกชน และ 120 วัน
ตามปฏิทินสำาหรับโครงการภาครัฐก่อนที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณา ณ สำานักงานใหญ่ของ EBRD 
ในกรุงลอนดอน และที่สำานักงานผู้แทนประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการตั้งอยู่. 

11. EBRD เผยแพร่รายงานประจำาปีเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ โดยสรุป
พันธกรณีต่างๆ เก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน และรายละเอียดการปฏิบัติตามพันธกรณีในปีก่อน
หน้าน้ัน. 

ธนาคารการลงทุนยุโรป 

12. ธนาคารการลงทุนยุโรป (European Investment Bank : EIB) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะทำาให้พวกเขาเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย 
กิจกรรม แนวปฏิบัติ ผลงาน ผลกระทบ และผลลัพธ์ของ EIB นโยบายความโปร่งใสฉบับใหม่ของ EIB เริ่ม
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ข้อมูลทั้งหมดที่ EIB มีอยู่นั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปิดเผยเมื่อ
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การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีอื่นๆ

มีการร้องขอ เว้นแต่ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่เปิดเผย เนื่องจาก EIB ดำาเนินงานในฐานะธนาคาร จึงมี
ข้อจำากัดบางประการเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเปิดเผย.

13. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล EIB ยอมรับที่จะใช้ภาษาซึ่งคำานึงถึงความต้องการของสาธารณชน.

14. ภายใต้ข้อจำากัดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การตัดสินใจข้ันสุดท้ายว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนใด
กับประชาชนจะข้ึนอยู่กับ EIB ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีตัดสินใจด้วยว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารฉบับใด ผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์กร และ/หรือในรูปของส่ิงพิมพ์ ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว เอกสารท่ีพิจารณาว่าอยู่ในความสนใจของสาธารณชน
และอาจอยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำานวนมาก และ/หรือประชาชนท่ัวไป จะได้รับการตีพิมพ์.

15. ขณะท่ี EIB มุ่งม่ันกับนโยบายการให้ความสำาคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล EIB ก็มีหน้าท่ี
ท่ีจะต้องเคารพความลับทางวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรป กฎระเบียบระดับประเทศและมาตรฐาน
ภาคธนาคารในเร่ืองสัญญาธุรกิจ และกิจกรรมในตลาดอาจจะมีผลบังคับใช้ต่อ EIB โดยท่ัวไปข้อยกเว้นในการ
เปิดเผยจะเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของพันธกรณีท่ี EIB ต้องรักษาความลับของหุ้นส่วนทางธุรกิจ. 

16. EIB มีความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมโดยสมัครใจกับกระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชนในเร่ืองเก่ียว
กับนโยบายบางเร่ือง. 

17. ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะขอและได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีจาก EIB โดยจะต้องมีการให้เหตุผล
ประกอบในทุกคำาตอบจาก EIB. 

18. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อปฏิบัติตามนโยบายความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร รวมถึงจะมีการจัดตั้ง
โต๊ะข้อมูลข่าวสารในสำานักงานประจำาภูมิภาคทุกแห่งของ EIB เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ EIB แก่
ประชาชนในท้องถิ่น.

19. กลไกการร้องเรียนของ EIB เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์หากพวกเขารู้สึกว่า EIB ไม่
สามารถปฏิบัติตามนโยบายความโปร่งใส.

ธนาคารเพื่อการพัฒนาภาคพื้นอเมริกา 

20. เมื่อเดือนธันวาคม 2552 คณะกรรมการผู้อำานวยการบริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา (Inter-American Development Bank : IDB) มอบอำานาจให้มีการดำาเนินการทบทวนนโยบาย
ความโปร่งใสในวงกว้าง ซึ่งคณะกรรมการผู้อำานวยการบริหารได้อนุมัตินโยบายการเข้าถึงข้อมูลของ IDB 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2554. 

21. เพ่ือตอกย้ำาแนวทางการยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติ IDB จะยกเลิกการพิมพ์รายการ
ข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ (“positive list”) ซ่ึงนโยบายน้ีใช้กับข้อมูลท่ี IDB ผลิตและข้อมูลเฉพาะท่ี IDB ครอบครอง
อยู่ โดยข้ึนอยู่กับรายการของข้อยกเว้น นอกจากน้ี นโยบายดังกล่าวยังประกอบด้วยรายการข้อมูลเฉพาะ
ประเภทท่ีจะไม่เปิดเผย. 

22. นโยบายฉบับน้ีอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลได้มากกว่าท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายงานการประชุม
คณะกรรมการผู้อำานวยการบริหารและโครงการท่ีกำาลังดำาเนินการอยู่ นโยบายน้ีขยายขอบเขตให้สามารถ
เผยแพร่วาระการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะกรรมการผู้อำานวย
การบริหาร คำาแถลงของผู้อำานวยการบริหารแต่ละราย จะถูกเปิดเผยตามความสมัครใจ เอกสารเก่ียวข้อง
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กับการติดตามและประเมินโครงการก็จะได้รับการเปิดเผยเป็นคร้ังแรก นอกจากน้ี นโยบายน้ียังระบุให้มีการ
เปิดเผยเอกสารบางประเภทของคณะกรรมการผู้อำานวยการบริหารพร้อมกันกับท่ีมีการจัดเวียนให้กับคณะ
กรรมการผู้อำานวยการบริหาร ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ข้อเสนอเงินกู้ และความช่วยเหลือทาง
วิชาการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่าประเทศท่ีเก่ียวข้องไม่คัดค้าน.

23. ข้อมูลท่ีไม่ได้เปิดเผยกับสาธารณชนจะถูกเปิดเผยเม่ือระยะเวลาผ่านไปภายใต้กรอบของนโยบายน้ี 

หากมีการปฏิเสธคำาขอให้เปิดเผยข้อมูล ผู้ขอสามารถท่ีจะย่ืนอุทธรณ์กับคณะกรรมการอิสระได้ในข้ันตอนท่ีสอง. 

เครือธนาคารโลก

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ

24. เม่ือเดือนกันยายน 2552 บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) 
เร่ิมทบทวนนโยบายเปิดเผยข้อมูลฉบับปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรอบเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability 
Framework) คณะกรรมการบริหารของ IFC ได้อนุมัติท่ีจะปรับปรุงกรอบเพ่ือความย่ังยืน ซ่ึงรวมถึงนโยบายการ
เข้าถึงข้อมูลฉบับใหม่เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 นโยบายฉบับใหม่น้ีให้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสำาหรับข้อมูลท่ีอธิบายไว้ในนโยบาย ในกรณีท่ีไม่มีเหตุผลหนักแน่นท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นโยบาย
น้ีช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของ IFC ในการส่ือสารเก่ียวกับโครงการและการลงทุนตลอดระยะเวลาของการทำา
โครงการและรายงานผลลัพธ์ด้านการพัฒนา นอกจากน้ี นโยบายใหม่น้ียังเพ่ิมความโปร่งใสของ IFC ในเร่ืองการ
ลงทุนกับตัวกลางทางการเงินและบริการให้คำาปรึกษา พร้อมกับต้ังกลไกการอุทธรณ์สองข้ันตอนสำาหรับบุคคลท่ี
ถูกปฏิเสธคำาขอข้อมูล. 

สถาบันประกันการลงทุนแบบพหุภาคี 

25. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันประกันการลงทุนแบบพหุภาคี (Multilateral Investment 
Guarantee Agency : MIGA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 โดยถูกนำามาใช้แทนนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลของ MIGA ฉบับเดือนกรกฎาคม 2542. 

26. MIGA เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของตนเพื่อให้ลูกค้า หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึง
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ) และประชาชนที่สนใจให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการอภิปรายแบบ
รู้ทันข้อมูลกับกิจกรรมทางธุรกิจของ MIGA การพัฒนาโดยรวมและผลกระทบอื่นๆ ของกิจกรรม และ
คุณูปการต่อการพัฒนา ข้อมูลที่ MIGA เปิดเผยซึ่งสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ สามารถจัดว่าเป็นข้อมูล
ประเภทที่เกี่ยวกับสถาบันของ MIGA และกิจกรรมที่ MIGA สนับสนุน ในขณะที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ MIGA สนับสนุนขึ้นอยู่กับลูกค้าของ MIGA ที่เกี่ยวข้อง แต่ 
MIGA สามารถเปิดเผยข้อมูลบางประเภทได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเปิดเผย.

27. มีการให้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติดังท่ีระบุไว้ในนโยบาย ในกรณีท่ีไม่มีเหตุผลหนัก
แน่นพอท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว. 

ธนาคารโลก 

28. นโยบายการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ผู้อำานวยการบริหารเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
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การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีอื่นๆ

นโยบายใหม่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงที่สำาคัญของธนาคารโลกในเรื่องแนวทางการเปิดเผยข้อมูล 
โดยเปลี่ยนจากแนวทางการระบุว่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่เปิดเผยได้ มาเป็นแนวทางที่ทางธนาคารโลกจะ
เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ตนมีอยู่ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการข้อยกเว้น. 

29. นโยบายนี้เปิดโอกาสให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
โครงการที่กำาลังจัดเตรียมหรือดำาเนินการอยู่ กิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และให้คำาปรึกษา และบันทึก
การประชุมของคณะกรรมการผู้อำานวยการบริหาร นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
เอกสารบางฉบับเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ณ เวลาที่มีการ
จัดเวียนเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้อำานวยการบริหารของธนาคารพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม 
นโยบายนี้ก็คุ้มครองการรักษาความลับของกระบวนการพิจารณาอันจะนำาไปสู่การตัดสินใจ และการปฏิบัติ
การเพื่อรักษาความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกับประเทศสมาชิก และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่
สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเปิดเผยข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็นการภายใน
และกับลูกค้า. 

30. นโยบายนี้ต้องการที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่มากที่สุด กับการเคารพ
ในความลับของข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วจะบั่นทอนประโยชน์เฉพาะ นโยบายนี้ประกอบด้วย รายการของ
ข้อมูลซึ่งด้วยสาเหตุที่กล่าวมา จะไม่มีการเปิดเผย โดยเรียกว่าข้อยกเว้น อย่างไรก็ดี ธนาคารโลกสงวน
สิทธิที่จะเปิดเผย (ภายใต้สถานการณ์ยกเว้น)ข้อมูลบางประการที่เข้าข่ายข้อยกเว้น หากทางธนาคาร
พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยนั้นสร้างประโยชน์ในภาพรวมมากกว่าท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ฝ่ายท่ีได้รับ
การคุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้นนั้น ในทำานองเดียวกัน ธนาคารโลกสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล (ภายใต้
สถานการณ์ยกเว้น) ที่ปกติแล้วจะเปิดเผยหากทางธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะก่อ
ผลเสียมากกกว่าเกิดประโยชน์.

31. ภายใต้นโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ ธนาคารโลกจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นประจำาเท่าที่เป็น
ไปได้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์สำาหรับบุคคลภายนอก และจะใช้ระเบียบ
ขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สุดในการขอหรือตอบสนองต่อคำาขอข้อมูล นอกจากนี้ จะ
จัดให้มีกระบวนการอุทธรณ์สองขั้นตอน โดยขั้นตอนที่สองเป็นกลไกที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร สำาหรับ
บุคคลที่เชื่อว่าธนาคารโลกปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลโดยไร้เหตุผล ท้ายที่สุด นโยบายนี้ตระหนักว่าความ
อ่อนไหวของข้อมูลบางประเภทจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น จึงมีการกำาหนดกรอบระยะเวลาสำาหรับ
การเปิดเผยบางส่วนของข้อมูลที่ถูกจำากัดการเปิดเผย.
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นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554

ภาคผนวก 3 
การเปรียบเทียบนโยบายการส่ือสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2548 รายงานการทบทวนนโยบายการ
ส่ือสารสาธารณะฉบับสุดท้าย (R-Paper) กับ
นโยบายการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารโลกและ
ธนาคารพัฒนาภาคพ้ืนอเมริกา (กันยายน 2554)

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

1. ชื่อของนโยบาย? นโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ของ ADB : การเปิดเผยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ใช้ชื่อเดิม ธนาคารโลก: นโยบายการเข้า
ถึงข้อมูลของธนาคารโลก

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: นโยบายการเข้าถึง
ข้อมูล

2. สถานะของนโยบาย? ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 
2548 อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ทบทวน

ไม่มีข้อมูล ธนาคารโลก: อนุมัตินโยบาย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2552 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 
กรกฎาคม 2553

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: อนุมัตินโยบายเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 มี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 
2554

3.  มีการรวมยุทธศาสตร์
วิเทศสัมพันธ์อยู่ใน
นโยบาย?

มี โดยนโยบายการ
สื่อสารสาธารณะ (Public 
Communications Policy : 
PCP) เป็นการผสมผสาน
ระหว่างนโยบายการเปิด
เผยข้อมูลและยุทธศาสตร์
วิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์
ถูกทดแทนด้วยการมุ่งเน้น
แนวทางการสื่อสาธารณะ 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน

ธนาคารโลกและ ธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: ไม่
ได้ทำา: โดยจำากัดเฉพาะ
ขอบเขตนโยบายการเข้าถึง
ข้อมูล โดยมีการแยกเรื่องการ
วิเทศสัมพันธ์กับการสื่อสาร
สาธารณะออกจากกัน

4.  แนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้น
ฐานของหลักการ?

PCP กำาหนดหลักการทั่วไป
บางประการ (ย่อหน้า 28–38) 
แต่ไม่ได้เน้นย้ำาหลักการเหล่า
นี้อย่างชัดเจน

เน้นย้ำาหลักการบนพื้นฐาน
ของ PCP ในคำาแถลงนโยบาย 
(ย่อหน้า 27–33)

แนวนโยบายของธนาคารโลก
และ ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา มุ่งไปที่แนวทางที่ตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของหลักการ
มากขึ้น

มีต่อในหน้าถัดไป
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การเปรียบเทียบนโยบายการสื่อสารสาธารณะปี พ.ศ. 2548

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

5.  ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูล
เป็นแนวทางปฏิบัติ?

ดำาเนินการแล้ว ยังคงให้ยึดถือการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติ

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: 
ดำาเนินการแล้ว

6.  การเปิดเผยข้อมูลขึ้นอยู่
กับกำาหนดเวลา?

ดำานเนิการแล้ว การเผยแพร่
เอกสารลงเว็บไซต์ของ ADB 
จะถูกกำาหนดด้วยเงื่อนไขเวลา
ตามเอกสารแต่ละประเภท 
(เช่น เอกสารบางประเภทต้อง
เผยแพร่ก่อนการพิจารณา 
ส่วนประเภทอื่นต้องเผยแพร่
ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ภาย
หลังการพิจาณาของคณะ
กรรมการบริหาร)

ดำาเนินการแล้ว 5 วันทำางาน 
เพื่อแจ้งว่าได้รับคำาขอข้อมูล 
และมีเวลาดำาเนินการตาม
คำาขอ 30 วันตามปฏิทิน

ดำาเนินการแล้ว กำาหนดเวลา
ของการเปิดเผยเอกสารยังคง
เดิมและมีปรับปรุงให้ทันสมัย
ตามความเหมาะสมกับปัจจุบัน 
เอกสารของคณะกรรมการ
บริหารส่วนใหญ่จะเปิดเผย
พร้อมกับที่เสนอให้คณะ
กรรมการบริหาร

ดำาเนินการแล้ว 5 วันทำางาน 
เพื่อแจ้งว่าได้รับคำาขอข้อมูล 
และมีเวลาดำาเนินการตาม
คำาขอ 20 วันทำางาน

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: ไม่
ระบุกำาหนดเวลาที่ต้องเปิด
เผยสำาหรับเอกสารที่เกี่ยว
กับนโยบาย ยกเว้นเอกสาร
ของคณะกรรมการบริหารที่
กำาหนดให้ต้องเปิดเผยตอน
ที่เสนอเอกสารเวียนให้คณะ
กรรมการบริหาร

ดำาเนินการแล้ว  
ธนาคารโลก: มีเวลา 5 วัน
ทำางานเพื่อแจ้งว่าได้รับ : 
คำาขอข้อมูล และ 20 วัน
ทำางาน ที่จะตอบสนอง โดยมี
ช่องว่างสำาหรับการขยายเวลา

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: ไม่มีการกำาหนดเวลา
สำาหรับการตอบสนองต่อคำาขอ
ข้อมูลจากภายนอก

7.  นโยบายนี้มีรายการของ
เอกสารและข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผย (“positive list”)?

มี PCP แจกแจงประเภท
ของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของ ADB หรือที่ผู้กู้
ยืม หรือลูกค้าต้องเผยแพร่ให้
กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ที่เรียกว่า “positive list” 

มี นโยบายนี้ยังคงมี “positive 
list” อยู่ โดยได้ปรับปรุงให้ทัน
สมัย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
เหล่านั้นในเชิงรุกเมื่อใด

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: ไม่มี
รายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
เชิงรุก โดยกำาหนดให้เปิดเผย
ทุกข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
ห้ามเปิดเผย (“negative list”)

8.  มีรายการที่ได้รับยกเว้น
จากการเปิดเผยข้อมูล 
(“negative list”)?

มี (ย่อหน้า 126–127) อธิบายรายการยกเว้น 
(ย่อหน้า 97) เติมหัวข้อเพื่อ
ระบุข้อมูล 7 ประเภทที่เปิด
เผยไม่ได้ ในบางกรณีก็มีการ
กระชับขอบเขตของการยกเว้น
ด้วยการระบุโทษที่อาจเกิด
ขึ้นกับประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองจากการยกเว้น

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: มี แต่
ข้อยกเว้นไม่ได้กำาหนดให้
ชั่งน้ำาหนักระหว่างโทษและ
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปิดเผยข้อมูล 

มีต่อในหน้าถัดไป

มีต่อในหน้าถัดไป
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ภาคผนวก 3 

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

 9.  มีการรักษาความลับ
ของข้อมูลที่เกิดจาก
กระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจ?

มี ข้อมูลทิ่เกิดจากกระบวนการ
พิจารณาตัดสินใจได้รับการ
คุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้น 
(ย่อหน้า 126.1– 126.3) 
โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลตาม
ย่อหน้า 126.1–126.2 หาก
การเปิดเผยจะก่อโทษแก่ผล
ประโยชน์บางประการที่ได้รับ
การคุ้มครองอยู่

บันทึกการประชุมของคณะ
กรรมการบริหารแบบคำาต่อคำา
ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อ
ยกเว้น (ย่อหน้า 126.๓).

มี ข้อความที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลจาก
กระบวนการพิจารณาตัดสิน
ใจตามนโยบายการสื่อสาร
สาธารณะ 2548 คงไว้ใน
ย่อหน้า 97 (1)–(3)

บันทึกการประชุมของคณะ
กรรมการบริหารแบบคำาต่อคำา
อย่างเป็นทางการอาจเปิดเผย
ได้ตามคำาขอภายหลัง 10 ปี
ผ่านไป (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) 
ตราบเท่าที่บันทึกนั้นไม่ได้มี
ข้อมูล หรืออ้างอิงถึงข้อมูล
ที่เข้าข่ายข้อยกเว้นภายใต้
นโยบาย (ย่อหน้า 84)

มี สำาหรับธนาคารโลกและ
ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: ข้อมูลที่เกิดจาก
กระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น

ธนาคารโลก: บันทึกการ
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารแบบคำาต่อคำา และการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของฝ่ายบริหารอาจเปิดเผย
ได้ตามคำาขอภายหลัง 10 ปี
ผ่านไป ตราบเท่าที่บันทึกนั้น
ไม่ได้มีข้อมูล หรืออ้างอิงถึง
ข้อมูลที่เข้าข่ายข้อยกเว้นภาย
ใต้นโยบาย 

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: นโยบายของธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา ไม่
ครอบคลุมเรื่องการเปิดเผย
บันทึกการประชุมของคณะ
กรรมการบริหารแบบคำาต่อคำา
หรือคณะกรรมธิการของฝ่าย
บริหาร

10.  มีระบบความปลอดภัย
ในการเก็บรักษาข้อมูล
ทั้งหมดที่ธนาคารครอบ
ครอง? 

ไม่มี (เฉพาะเอกสารของคณะ
กรรมการบริหารเท่านั้นที่เก็บ
รักษาเป็นความลับ)

ไม่มี การทบทวนเรื่องระบบ
การจัดเก็บเอกสารเป็นความ
ลับเป็นการภายในเป็นเรื่องที่
จะถูกนำามาพิจารณาต่างหาก

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: มี

11.  มีการเปิดเผยเอกสาร
และข้อมูลลับที่ธนาคาร
ครอบครองอยู่ภายหลัง?

มี แต่ว่าไม่ได้มีระบบเปิดเผย
เอกสารลับในเชิงรุก ADB จะ
ประเมินทุกคำาขอในกรอบของ
นโยบายการสื่อสารสาธารณะ 
ณ เวลาที่มีคำาขอ ถ้าหากว่า
เอกสารไม่ไดเ้ข้าข่ายข้อยกเว้น 
แนวปฏิบัติ คือ ต้องเปิดเผย
สำาหรับข้อมูลในอดีต ซึ่งมีข้อ
ยกเว้นน้อยกว่า 

คงแนวทางปัจจุบันนี้ไว้ต่อไป ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: มีการ
เปิดเผยเอกสารลับภายหลัง
ระยะเวลา 5, 10, หรือ 20 ปี
ผ่านไป ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เอกสาร

มีต่อในหน้าถัดไป

มีต่อในหน้าถัดไป
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การเปรียบเทียบนโยบายการสื่อสารสาธารณะปี พ.ศ. 2548

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

12.  อำานาจพิเศษของ
ธนาคารที่จะเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่อยู่ในรายกา
รกฏการลบล้างด้วยเหตุ
แห่งสาธารณประโยชน์ 
(positive override)?

มี สำาหรับข้อมูลทุกอย่างที่อยู่
ในรายการยกเว้นของ PCP 
เว้นแต่ว่ามีข้อผูกมัดตาม
กฎหมายที่ต้องรักษาเป็น
ความลับ (ย่อหน้า 129–130)

PDAC เป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจ
ใช้อำานาจพิเศษนี้ 

มี คงแนวทางปัจจุบันนี้ไว้ 
(ย่อหน้า 99–100)

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
ตัดสินใจใช้อำานาจพิเศษนี้
สำาหรับข้อมูลที่เป็นบันทึกของ
คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเป็นผู้ใช้อำานาจตัดสิน
ใจนี้สำาหรับเอกสารประเภทอื่น 

ธนาคารโลก: มี เฉพาะข้อมูล
ทางบริหารขององค์กรบาง
ประเภท ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาตัดสินใจ และข้อมูล
ทางการเงิน

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: มี

13.  อำานาจพิเศษของ
ธนาคารที่จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
รายการการจำากัดการ
เข้าถึงข้อมูล (negative 
override)?

ไม่มี มี เฉพาะสถานการณ์ยกเว้น 
และถ้าคณะกรรมการบริหาร
ให้อำานาจ (ย่อหน้า 101)

ธนาคารโลก: มี เฉพาะ
สถานการณ์ยกเว้น และใน
กรณีที่คณะกรรมการบริหาร
ให้อำานาจสำาหรับบันทึก
ข้อมูลของฝ่ายบริหาร และ
รองประธานหรือผู้อำานวย
การสำาหรับเอกสารของคณะ
กรรมการบริหารและเอกสา
รอื่นๆ

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: มี เฉพาะสถานการณ์
พิเศษ โดยมีหนังสือมอบ
อำานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจนสำาหรับบันทึกของคณะ
กรรมการบริหารและจากคณะ
กรรมการเข้าถึงข้อมูลสำาหรับ
เอกสารประเภทอื่น 

14.  มีกระบวนการอุทธรณ์
ถ้าหากว่าคำาขอข้อมูล
ถูกปฏิเสธ?

มี (ภายใน) เป็นกลไกการ
ร้องเรียนขั้นตอนเดียวภายใต้ 
PDAC ประกอบด้วยกรรมการ
อำานวยการใหญ่ เลขานุการ ที่
ปรึกษาทั่วไป และผู้อำานวย
การใหญ่ สำานักวิเทศสัมพันธ์ 
(DER) (ย่อหน้า 158–159)

มี กระบวนการอุทธรณ์สองขั้น
ตอน (ย่อหน้า 136–141): (1) 
ขั้นตอนแรกอยู่ภายใต้ PDAC 
(ภายใน) (2) ขั้นตอนที่สองอยู่
ภายใต้คณะกรรมการอิสระซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
การเข้าถึงข้อมูลจำานวน 3 คน

ธนาคารโลก: มี กลไกอุทธรณ์
สองขั้นตอน ขั้นตอนที่สอง
เป็นคณะกรรมการอิสระที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสรีภาพของ
ข้อมูลข่าวสารจำานวน 3 คน

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: มี กลไกอุทธรณ์สอง
ขั้น ขั้นตอนที่สองเป็นคณะ
กรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก (ไม่ระบุรายละเอียด
องค์ประกอบ)

มีต่อในหน้าถัดไป

มีต่อในหน้าถัดไป



48

ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 3

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

15.  การอุทธรณ์: ขอบเขต
ของการทบทวน?

PDAC ทบทวนคำาร้องเรียน
ว่าคำาขอถูกปฏิเสธโดยไม่มี
เหตุผลหรือว่ามีการตีความ
นโยบายอย่างไม่เหมาะสม 

ขั้นตอนแรก: PDAC ทบทวน 
(i) คำาอุทธรณ์ว่ามีการละเมิด
นโยบายโดยการปฏิเสธ
คำาขอข้อมูล (ii) อุทธรณ์เพื่อ
ให้ใช้อำานาจเหนือข้อยกเว้น
ตามนโยบาย (ด้วยเหตุแห่ง 
สาธารณประโยชน์ ภายใต้
ย่อหน้า 99)

ขั้นตอนที่สอง IAP ทบทวน
การตัดสินใจของ PDAC ใน
กรณี (i)

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: ขั้น
ตอนแรก: คณะกรรมการ
ภายในจะทบทวน (i) คำาร้อง
เรียนว่ามีการละเมิดนโยบาย
ด้วยการปฏิเสธคำาขอข้อมูล
หรือ (ii) การอุทธรณ์โดยอ้าง
เหตุแห่งสาธารณประโยชน์

ข้ันตอนท่ีสอง: คณะกรรมการ
อุทธรณ์อิสระทบทวนมติของ
คณะกรรมการภายในในกรณี (i)

16.  เปิดเผยงบประมาณ
เกี่ยวกับการบริหารโดย
ละเอียด?

เปิดเผย มีการเปิดเผยงบ
ประมาณของ ADB ในแต่ละ
ปีงบประมาณ

เปิดเผย คงนโยบายเดิมไว้
ต่อไป

เปิดเผย: สำาหรับธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา

17.  ให้เปิดเผยเอกสารต่อไป
นี้พร้อมกัน  
(i) ร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่าน
การปรึกษาหารือกับ
ประชาชนพร้อมกับที่
เสนอให้คณะกรรมการ
บริหาร?

ไม่เปิดเผย เปิดเผย ข้อเสนอในเอกสาร
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ที่ผ่านการปรึกษาหารือกับ
ประชาชนแล้ว (W and R 
papers) จะถูกเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของ ADB เมื่อมีการ
เสนอให้คณะกรรมการบริหาร 
(ย่อหน้า 72)

ธนาคารโลก: เปิดเผย 
สำาหรับเอกสารนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ภายหลัง
กระบวนการปรึกษาหารือกับ
ประชาชน ถ้าฉบับร่างผ่าน
การทบทวนโดยผู้อำานวยการ
บริหารแล้ว

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: เปิดเผย สำาหรับ
นโยบายปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์รายภาค ถ้าคณะ
กรรมการบริหารได้พิจารณา
ฉบับร่างก่อนหน้านั้นแล้ว 

   (ii) เปิดเผยแผน
ยุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศ (Country 
Partnership Strategy : 
CPS) เมื่อมีการเสนอให้
คณะกรรมการบริหาร?

ไม่เปิดเผย แต่ว่าต้องเผยแพร่
ร่าง CPS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในประเทศเพื่อปรึกษา
หารืออย่างน้อยในสองโอกาส
ก่อน CPS จะได้รับการอนุมัติ

เปิดเผย จะเผยแพร่ข้อเสนอ
สุดท้ายของ CPS ทางเว็บไซต์
ของ ADB เมื่อมีการเสนอให้
คณะกรรมการบริหาร หาก
ประเทศสมาชิกยินยอมให้เปิด
เผยล่วงหน้า (ย่อหน้า 38)

ธนาคารโลก: เปิดเผย ถ้า
ประเทศสมาชิกยินยอม

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: เปิดเผย ขึ้นอยู่กับว่า
ประเทศที่เกี่ยวข้องไม่คัดค้าน

   (iii) เปิดเผยข้อเสนอ
เงินกู้ที่เสนอให้คณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ
ในเวลาเดียวกันกับที่จัด
ส่งให้กับคณะกรรมการ
บริหาร? 

ไม่เปิดเผย ข้อเสนอเงินกู้ 
(RRPs) ปัจจุบันมีการเปิดเผย
ภายใน 2สัปดาห์หลังจากคณะ
กรรมการบริหารอนุมัติ

เปิดเผย RRPs สำาหรับ
โครงการภาครัฐและเอกสารที่
เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ในเวลา
เดียวกันกับที่เสนอให้คณะ
กรรมการบริหารหากประเทศ
สมาชิกยินยอมให้เปิดเผยล่วง
หน้า (ย่อหน้า58)

ธนาคารโลก: เปิดเผย หาก
ประเทศสมาชิกยินยอม

ธนาคารพัฒนาภาคพ้ืนอเมริกา: 
เปิดเผย สำาหรับโครงการท่ีรัฐ
ค้ำาประกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่า
ประเทศท่ีเก่ียวข้องไม่คัดค้าน

มีต่อในหน้าถัดไป

มีต่อในหน้าถัดไป
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การเปรียบเทียบนโยบายการสื่อสารสาธารณะปี พ.ศ. 2548

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

18.  เปิดเผยรายละเอียดของ
โครงการ?

เปิดเผย มีการให้ข้อมูลทั่วไป
ทั้งใน PID ฉบับแรกและฉบับ
ปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ 

เปิดเผย ข้อมูลทั่วไปของ
โครงการรวมทั้งตารางเวลา 
สถานภาพ และความคืบหน้า
ของการดำาเนินโครงการจะ
ปรากฎอยู่ใน PDS (ซึ่งเมื่อ
ก่อนเรียกว่า PID)

ธนาคารโลก: เปิดเผย โดย
เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นหรือ
ฉบับปรับปรุง และสถานภาพ
ของการดำาเนินโครงการและ
รายงานผลลัพธ์

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: เปิดเผย

19.  เปิดเผยงบการเงินที่ผ่าน
การตรวจสอบในส่วน
ของโครงการที่ธนาคาร
ให้กู้?

ไม่เปิดเผย เปิดเผย บัญชีประจำาปีของ
โครงการที่ผ่านการตรวจ
สอบแล้วจะถูกเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของ ADB สำาหรับ
โครงการภาครัฐที่มีการออก
หนังสือเชิญให้เจรจาในวันที่ 
หรือภายหลังจากวันที่นโยบาย
มีผลบังคับใช้ (ย่อหน้า 62)

ธนาคารโลก: เปิดเผย งบ
การเงินประจำาปีที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณชน
สำาหรับโครงการที่มีหนังสือ
เชิญเจรจา ณ วันที่ หรือหลัง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: เปิดเผย รายงานการ
ตรวจสอบโครงการประจำาปี
สำาหรับโครงการที่รัฐค้ำาประกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้กู้หรือผู้ได้
รับประโยชน์ไม่คัดค้าน

20.  เปิดเผยรายงานการ
ตรวจสอบภายใน?

ไม่เปิดเผย เนื่องจากรายงาน
ดังกล่าวอาจมีข้อมูลอ่อน
ไหวเกี่ยวกับระบบภายใน
องค์กร ซึ่งอาจมีบุคคลที่หาผล
ประโยชน์ไปใช้ในทางที่ผิดที่
อาจก่ออันตรายแก่ ADB

ไม่เปิดเผย ยังคงใช้แนวทาง
ปัจจุบัน

ธนาคารโลก: ไม่เปิดเผย 
รายงานการตรวจสอบภายใน
ถือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
และดังนั้นจะจำากัดการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน

ธนาคารพัฒนาภาคพื้น
อเมริกา: ไม่เปิดเผย

21.  เปิดเผยรายงานการ
ติดตามโครงการ 
ประสิทธิภาพการดำาเนิน
โครงการ การประเมิน
ผลโครงการหรือเอกสาร
ทำานองเดียวกัน?

เปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ติดตามผลของโครงการที่เปิด
เผยใน PID นอกจากนี้ ยังเปิด
เผยรายงานสิ้นสุดโครงการ
และการประเมินโครงการทาง
เว็บไซต์ของ ADB

เปิดเผย โดยยังคงใช้แนวทาง
ปัจจุบัน

ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: เปิด
เผย

มีต่อในหน้าถัดไป

มีต่อในหน้าถัดไป
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ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 3

ประเด็น

แนวปฏิบัติปัจจุบันของ 
ADB (นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะปี พ.ศ. 2548)

ข้อเสนอใหม่จากการ
ทบทวนนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ (R-Paper)
ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับพหุภาคีอื่นๆ

22.  เปิดเผย (i) บันทึก
ย่อการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร (ii) 
บันทึกย่อการประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
บริหารชุดต่างๆ ของ
คณะกรรมการบริหาร 
และ (iii) รายงานประจำา
ปีของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารชุดต่างๆ 
ของคณะกรรมการ
บริหาร?

(i) เปิดเผยบันทึกย่อการประชุม
คณะกรรมการบริหาร (ii) ไม่
เปิดเผยบันทึกย่อการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริหาร  
(iii) เปิดเผย รายงานประจำาปี
ของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริหารจะเปิดเผยถ้าคณะ
กรรมการชุดน้ันๆ เสนอแนะ
และคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

ใช้แนวปฏิบัติปัจจุบัน ธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาภาคพื้นอเมริกา: เปิด
เผย การบันทึกย่อของการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
การประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริหารชุดต่างๆ ของคณะ
กรรมการบริหาร และรายงาน
ประจำาปีของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารชุดต่างๆ ของคณะ
กรรมการบริหาร ที่กำาหนดไว้
ในนโยบาย

23. การแปลเอกสาร มีการรับรองกรอบการแปล
เมื่อปี พ.ศ. 2550 ADB แปล 
CPSs สำาหรับบางประเทศ 
เอกสารเกี่ยวกับมาตรการ
คุ้มครองในกรณีที่เจ้าของ
โครงการเห็นว่าจำาเป็น และ
เอกสารเสริมสร้างการตระหนัก
รับรู้ในงานของ ADB หลาย
ประเภท เป็นภาษาประจำาชาติ
ต่างๆ ถึง 25 ภาษา ประมาณ 
2 ล้านกว่าคำาต่อปี

ใช้แนวทางปฏิบัติปัจจุบัน 
นอกจากนี้ จะแปล PDSs เป็น
ภาษาประจำาชาติที่เกี่ยวข้อง
สำาหรับทุกโครงการเงินกู้และ
ให้เปล่า และโครงการความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อ
เตรียมโครงการหมายเหตุ: 
ADB กำาลังทบทวนกรอบการ
แปลในปี พ.ศ. 2554

ธนาคารโลก: รับรองกรอบการ
แปลเมื่อปี พ.ศ. 2546 และ
ทบทวนในปี พ.ศ. 2549 เครือ
ธนาคารโลกแปลเอกสารหลาก
หลายทั้งที่เกี่ยวกับโครงการ
และเพื่อสร้างความตระหนัก 
(ปีละ 30 ล้านคำา) เป็น 6 
ภาษาสากลหลัก (อารบิค จีน 
ฝรั่งเศส โปรตุเกส รัสเซีย และ
สเปน) และภาษาอื่นตามคำาขอ 
ธนาคารโลก มีศูนย์กลาง
ประสานการแปล ที่สำานักงาน 
ณ กรุงวอชิงตัน กับอีก 6 แห่ง
ในศูนย์กลางภาษาในภูมิภาค

ธนาคารพัฒนาภาคพ้ืนอเมริกา: 
ภาษาทางการของธนาคาร คือ 
ภาษาอังกฤษ สเปน ฝร่ังเศส
และโปรตุเกส ปริมาณงานแปล
ของ ธนาคารพัฒนาภาคพ้ืน
อเมริกา มีประมาณ 13 ล้าน
คำาต่อปี และมีเว็บไซต์ภาษา
ทางการของธนาคารทุกภษา 
เอกสารท้ังหมดท่ีส่งให้คณะ
กรรมการผู้ว่าการจะจัดทำาเป็น
ภาษาทางการท้ัง 4 ภาษา

ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย, CPS = แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ, DER = สำานักวิเทศสัมพันธ์, IAP = คณะกรรมการ
อุทธรณ์อิสระ, IDB = ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา, MDB = ธนาคารพัฒนาระดับพหุภาคี, PCP = นโยบายการสื่อสารสาธารณะ, PDAC = คณะ
กรรมการที่ปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล, PID = ข้อมูลเอกสารโครงการ, PDS = ข้อมูลเอกสารโครงการ, RRP = รายงานและข้อเสนอแนะต่อ
ประธาน, TA = ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แหล่งข้อมูล: ADB

มีต่อในหน้าถัดไป
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นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554

ภาคผนวก 4  
กรอบผลลัพธ์ของนโยบายการสื่อสาร

สาธารณะ

สรุปการออกแบบนโยบาย ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลไกการติดตามผลและรายงาน

ผลสำาเร็จ (Impact)
ประสิทธิผลด้านการพัฒนาที่ดีขึ้น ติดตามผลโดยการรายงานความคืบหน้า

สำาหรับการปฏิบัติโครงการปฏิรูปวาระ 
(Reform Agenda progress report)

รายงานประจำาปี Development 
Effectiveness Review a

ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความไว้วางใจและ
ความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ ADB 
มากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

พัฒนาการที่ดีขึ้นด้านภาพลักษณ์ของ 
ADB ในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการประเมินความเปิดกว้างของ ADB 
ทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น ความ
รับผิดชอบต่อประชาชน และการทำางาน
เป็นหุ้นส่วนกัน

การสำารวจภาพลักษณ์ในบรรดาผู้นำาด้าน
ความคิดเห็น (ทุก 3 ปี)

การสำารวจลูกค้าและความเป็นหุ้นส่วน 
กับการประเมินอื่นๆโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

การทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุม
หลัง 5 ปี

ผลผลิต (Outputs)
1. การสื่อสารสาธารณะเชิงรุกของ ADB มีการร่างและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์

การสื่อสารสำาหรับความริเริ่มที่สำาคัญ 
โครงการ และนโยบายของ ADB

ได้รับพื้นที่ข่าวอย่างสม่ำาเสมอในสื่อหลัก
ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ

ทำาให้เว็บไซต์สำาหรับบุคคลภายนอกของ 
ADB มีสาระน่ารู้และง่ายต่อการใช้งาน

มีการผลิตและเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์คุณภาพ
สูงที่สำาคัญของ ADB

การสำารวจภาพลักษณ์ในสายตาของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ทุก 3 ปี)

รายงานประจำาปีของนโยบายการสื่อสาร
สาธารณะ (PCP)

เครื่องมือในการติดตามการรายงานของ
สื่อและผลของเว็บไซต์ของ ADB  
(เช่นรายงานประจำาปีของเว็บไซต์)

ปริมาณการซื้อ ดาวน์โหลด และจำานวนผู้
เข้ามาดูสิ่งตีพิมพ์ที่สำาคัญของ ADB

2.  การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ของ ADB ได้สะดวกยิ่งขึ้น

การสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลถูกบูรณา
การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และ
แผนงานที่ ADB สนับสนุน

มีการตอบสนองต่อคำาขอข้อมูลได้ ร้อยละ 
100 ภายใน 20 วันทำางาน

รายงานนโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ประจำาปี

มีข้อมูลระบบการติดตามสถานภาพของ
คำาขอข้อมูลที่ได้รับการดำาเนินการแล้ว
และรายงานนโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ประจำาปี

มีต่อในหน้าถัดไป
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ภาคผนวก 4  ภาคผนวก 4

สรุปการออกแบบนโยบาย ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลไกการติดตามผลและรายงาน

สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการเปิด
เผยข้อมูลได้ ร้อยละ 100

การเพิ่มจำานวนของเอกสารที่เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ของ ADB ในแต่ละปี

งานแปลที่มีคุณภาพสูงของสื่อสร้างความ
ตระหนักและเอกสารอื่นๆ

รายงานการปฏิบัติตามที่รวบรวมโดย
หน่วยข้อมูลสาธารณะและการเปิดเผย 
และรายงานนโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ประจำาปี

รายงานนโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ประจำาปี

กิจกรรมที่มีความสำาคัญ

1.1  เตรียมแผนการสื่อสารสำาหรับ
นโยบาย 

1.2  ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ADB อย่างต่อ
เนื่องเพื่อสอดรับกับความคาดหวัง
และความต้องการของผู้ใช้ (อาทิ 
เรื่องการใช้ประโยชน์ได้จริง การเข้า
ถึงข้อมูล เป็นต้น) 

2.1  จัดตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ 

2.2  จัดเตรียม ปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ 
และจ่ายแจกคู่มือ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และคู่มือเกี่ยวกับนโยบาย

2.3  พัฒนาและเผยแผร่สื่อเพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับนโยบายนี้แก่ผู้กู้ยืม
และลูกค้า 

2.4  จัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักในเรื่องนโยบายการ
สื่อสารสาธารณะฉบับปรับปรุงใหม่ให้
กับเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ปรับปรุงกรอบการแปล

2.6  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล

เมื่อวันที่นโยบายมีผลบังคับใช้ 

ดำาเนินการต่อเนื่อง

เมื่อวันที่นโยบายมีผลบังคับใช้ 

เมื่อวันที่นโยบายมีผลบังคับใช้ 

ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่นโยบายมี
ผลบังคับใช้ 

ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่นโยบายมีผล
บังคับใช้ 

ดำาเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่นโยบายมี
ผลบังคับใช้ 

ดำาเนินการต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละครั้ง)

แผนการสื่อสาร 

การทดสอบการใช้งานได้ประโยชน์จริง
หรือการสำารวจผู้ใช้เว็บไซต์ทางออนไลน์

มีการจัดตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ 
และมีข้อมูลการจัดตั้งทางเอกสารแถลง
ข่าว (news release) เว็บไซต์ของ ADB 
และรายงานนโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ประจำาปี 

จัดทำาคู่มือ และการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ 

จัดทำาเอกสารสร้างความตระหนักรับรู้
เกี่ยวกับนโยบาย

รายงานนโยบายการสื่อสารสาธารณะ
ประจำาปี 

กรอบการแปลฉบับปรับปรุงใหม่ 

รายงานการติดตามผลของหน่วยข้อมูล
สาธารณะและการเปิดเผยกับรายงาน
นโยบายการสื่อสารสาธารณะประจำาปี

a ADB. Development Effectiveness Review. http://www.adb.org/defr
แหล่งข้อมูล: ADB.

มีต่อในหน้าถัดไป



นโยบาย  
การสื่อสาร  
สาธารณะปี พ.ศ. 2554
การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ธนาคารพัฒนาเอเชีย

เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย

วิสัยทัศน์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) คือ การขจัดความยากจนให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก โดยมีภารกิจได้แก่ การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการบรรเทาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรของ

ประเทศสมาชิกเหล่านั้น ทั้งนี้ ADB ตระหนักดีว่า ถึงแม้ว่าภูมิภาคนี้จะมีการพัฒนาในหลายด้าน แต่ยังมีประชากรยากจนอยู่ถึง 

2 ใน 3 ของโลก โดยประชากร 1.8 พันล้านคนดำารงชีพด้วยรายได้ต่ำากว่า  2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และ 903 ล้านคนดิ้นรนยังชีพ

ด้วยรายได้ไม่ถึงวันละ 1.25  ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ADB มีพันธกิจในการบรรเทาความยากจนผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

แบบทั่วถึงและทุกภาคมีส่วนร่วม การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค 

  สำานักงานใหญ่ของ ADB ตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ADB มีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ เครื่องมือสำาคัญที่ ADB ใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา ได้แก่ การหารือระดับ

นโยบาย การให้เงินกู้ยืม การลงทุนในหุ้น การค้ำาประกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทาง

วิชาการ

พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล พิมพ์ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
สิ่งพิมพ์หมายเลข. RPT124461
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