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ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) ได้จัดตั้งกลไกการตรวจสอบ 
(Inspection Function) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2538 เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระที่ผู้ที่ได้รับผล 

กระทบจากโครงการซึ่ง ADB มีส่วนสนับสนุนสามารถ
ยื่นค�าร้องเพื่อขอให้มีการพิจารณาทบทวนว่า ADB ได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ADB เองในเรื่องของนโยบาย
การปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ หรือไม่ เมื่อปี 
พ.ศ. 2546 หลังจากการพิจารณาอย่างครอบคลุมและ
กว้างขวาง ADB ก็ได้เริ่มน�ากลไกการแสดงความรับ 
ผิดชอบ (Accountability Mechanism) เข้ามาใช้ โดย 
กลไกดังกล่าวมีรากฐานมาจากกลไกในการตรวจสอบ 
กลไกการแสดงความรับผิดชอบนี้ได้รับการออกแบบมา
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการพัฒนาที่ ADB มีส่วนร่วม
และส่งเสริมคุณภาพของโครงการพัฒนา ตอบสนองต่อ 
ความกังวลของประชาชนที่ ได ้ รับผลกระทบจาก
โครงการและสร้างความเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุดของวิชาชีพ
และวิชาการทั้งในคณะท�างานและในการปฏิบัติงานของ
องค์กร ด�าเนินงานอย่างเป็นเอกเทศและโปร่งใสให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ และสุดท้าย เพื่อให้การท�างานของ 
ADB เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า รวมทั้ง
ส่งเสริมองค์ประกอบอื่น เช่น การก�ากับดูแล การตรวจ
สอบบัญชี การควบคุมคุณภาพ และระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของ ADB ให้มากที่สุด  

ในระหว่างการประชุมประจ�าปีครั้งที่ 43 ของคณะผู้แทน
ประเทศผู้ถือหุ้น ADB ซึ่งจัดให้มีขึ้นในกรุงทาชเคนต์ 
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2553 นั้น ประธาน ADB ได้ประกาศให้มีการพิจารณา
ทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของ ADB เอง 
โดยได้จัดตั้งคณะท�างานร่วมระหว่างคณะกรรมการ
บริหารและฝ่ายบริหารขึ้นเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาทบทวน
กลไกดังกล่าว หลังจากนั้น คณะท�างานร่วมได้เชิญให้

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสองคนซึ่งมีความเป็นอิสระ
จาก ADB เข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อการพิจารณา
ทบทวน วัตถุประสงค์ของการศึกษาทบทวนก็คือ การ
ส�ารวจสถานะและประสบการณ์ที่ผ่านมาของ ADB ว่า
ด้วยการแสดงความรับผิดชอบ การน�าประสบการณ์ของ
กลไกที่คล้ายคลึงกันมาประยุกต์ใช้ และการประเมิน
ขอบเขตส�าหรับการปรับปรุงกลไกการแสดงความรับ 
ผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางครอบคลุม
 
การทบทวนดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า กลไกการแสดงความ
รับผิดชอบของ ADB นั้นมีจุดแข็งหลายประการ ประการ
แรกคือ การน�ากลไกที่ว่ามาใช้นั้น ท�าให้ ADB กลายเป็น
ผู้บุกเบิกในบรรดาธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี
ด้วยกัน ที่น�ากระบวนการแก้ไขปัญหาเข้ามาบรรจุใน
การปฏิบัติงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็น
ระบบ    นอกจากนี้ ทั้งสองหน้าที่ของกลไก ไม่ว่าจะ
เป็นการปรึกษาหารือหรือการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับนั้น ต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความเป็น
อิสระและความมีประสิทธิผล รวมทั้งมีความมั่งคงใน
แนวคิดและมีเหตุมีผลในทางปฏิบัติ กลไกการแสดง
ความรับผิดชอบนี้มีความโปร่งใส สนับสนุนการมีส่วน
ร่วม มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิผล อีกทั้งการ
ปรึกษาหารือและขั้นตอนการทบทวนการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดนั้นยังมีประโยชน์และให้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย

กลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้นมีส่วนส่งเสริมระบบ
การแก้ไขปัญหาอื่นๆ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อ
บังคับที่ ADB ด�าเนินอยู่แล้ว กลไกดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงปรัชญาของ ADB ว่า การป้องกันปัญหาและ
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้นควรจะถูกน�าเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของ ADB ให้มาก
ที่สุด นอกจากนี้ ADB ยังเชื่ออีกด้วยว่า เมื่อใดก็ตาม
ท่ีปัญหาและการละเมิดระเบียบข้อบังคับได้เกิดข้ึนใน

บทสรุปผู้บริหาร
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

โครงการใดโครงการหนึ่งที่ ADB มีส่วนร่วม การแก้ไข
ปัญหาก็ควรจะเกิดขึ้นในระดับโครงการและระดับปฏิบัติ
งานเช่นกัน กลไกการแสดงความรับผิดชอบจึงเป็น 
“ทางเลือกสุดท้าย” ส�าหรับการจัดการกับปัญหาและการ
ละเมิดระเบียบข้อบังคับที่ไม่สามารถป้องกันได้ในระดับ
โครงการและระดับปฏิบัติงาน ในการออกแบบกลไก
การแสดงความรับผิดชอบเองนั้นก็ยังได้น�าองค์ประกอบ
เรื่องการตรวจสอบบัญชี การประเมินผลการด�าเนินงาน 
และระบบการเรียนรู้ต่างๆ ของ ADB ซึ่งได้ผ่านการ
พัฒนาอย่างถี่ถ้วนเข้ามาพิจารณาด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการด�าเนินงานของ ADB จะเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่และก่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย กลไกการแสดงความรับผิดชอบ
มีส่วนเกื้อหนุนระบบเหล่านี้ด้วยการท�าหน้าที่เป็นกลไก
ที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล 
กระทบจากโครงการของ ADB ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิผลในการพัฒนาที่ ADB มีส่วนเกี่ยวข้องไปโดย
ปริยาย

อย่างไรก็ดี การศึกษาทบทวนก็ยังท�าให้ ADB ได้ทราบ
ถึงจุดอ่อนของกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ด้วยการ

1) การท�าให ้สาธารณชนสามารถเข ้าถึงการ
ทบทวนการปฏิบัติตามข้อก�าหนดได้โดยตรง 
ADB ควรยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ท�าให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ ADB นั้น 
ต้องเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือก่อนที่
จะสามารถยื่นค�าร้องขอให้มีการทบทวนการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ADB ได้ การท�า
เช่นนี้จะช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ว่าการท�างาน
ของระบบการแก้ไขปัญหานั้นไปเบียดบังสิทธิ
ในการเรียกร้องที่จะให้มีการทบทวนการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนด นอกจากนี้ ยังสามารถบรรเทา
ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นส�าหรับผู ้ที่ต้องการ
ยื่นค�าร้องให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดโดยตรง

2) การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเพียง
หน่วยงานเดียว เมื่อ ADB ท�าให้ประชาชน
สามารถเข ้าถึงการแก ้ไขป ัญหาและการ
ทบทวนการปฏิบัติตามข้อก�าหนดได้โดยตรง
แล้ว ควรจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและ
ส่งต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการ

ปรับปรุงการเข้าถึงกลไกการแสดงความรับ 
ผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น    

3) การแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าเยี่ยมชมพ้ืนท่ี
โครงการ ADB ควรใช้ส�านักงานที่มีอยู่อย่าง 
แพร่หลายของตนเองและจัดตั้งกลไกเชิง 
สถาบันเพ่ือช่วยให้คณะผู ้พิจารณาทบทวน 
คว า ม ถู ก ต ้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข ้ อ บั ง คั บ  
(Compliance Review Panel : CRP) สามารถ
เข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงการได้ง่ายขึ้น เมื่อ
ประเทศผู้กู้ยืมปฏิเสธที่จะให้ CRP เข้าไปใน
พื้นที่ ฝ่ายบริหารจะท�าการรายงานข้อมูลไป
ยังคณะกรรมการบริหารเพื่ออธิบายเหตุผลที่
ท�าให้ผู้กู้ยืมปฏิเสธไม่ให้ CRP เข้าเยี่ยมชม
โครงการ ทั้งนี้ CRP ควรจะท�าการทบทวน
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดให้เสร็จสมบูรณ์
แม้ว่าประเทศผู้กู้ยืมจะปฏิเสธค�าขอเยี่ยมชม
โครงการก็ตาม 

4) การเพิ่มพูนความเป็นอิสระของการทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ การเพิ่ม 
พูนความเป็นอิสระของ CRP นั้น จ�าเป็น
ต้องอาศัยมาตรการหลายอย่าง เช่น คณะ
กรรมการบริหารควรแต่งตั้งสมาชิกของคณะ
ท�างาน CRP ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
ทบทวนการความถู กต ้ อ งตามระ เบี ยบ
ข้อบังคับ (Board Compliance Review 
Committee: BCRP) โดยผ่านการปรึกษา
หารือกับประธาน ADB ซึ่งจะช่วยปรับปรุงให้มี
ความเป็นอิสระมากกว่าดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
คือ การที่สมาชิกของ CRP ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารตามค�าแนะน�าของ
ประธาน ADB

5) การท�าให ้บทบาทของการทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคบัมคีวามชัดเจนยิง่ขึน้ 
การทบทวนความถูกต ้องตามระเบียบข้อ
บังคับนั้นควรมุ่งเน้นไปที่การค้นหาว่า โครง
การนั้นๆ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายและมีการ
ละเมิดระเบียบข้อบังคับจริงดังที่มีการกล่าวหา
หรือไม่ เมื่อทราบแล้วว่ามีจริง ฝ่ายบริหาร
ก็ควรจัดท�ารายงานเสนอแนะมาตรการท่ีจะ
ช่วยบรรเทาผลของปัญหาให้คณะกรรมการ
บริหารอนุมัติ โดยเปิดโอกาสให้ CRP ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่ฝ่ายบริหาร
เสนอแนะ รวมทั้งสื่อความคิดเห็นดังกล่าวให้  
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คณะกรรมการบริหารได้รับรู้อีกด้วย
6) การสร้างความชัดเจนเรื่องวันปิดรับค�าร้อง 

ADB ควรจะเปลี่ยนวันสุดท้ายที่อนุญาตให้
ผู ้ที่ ได ้รับผลกระทบจากโครงการสามารถ
ยื่นค�าร้องได้ จากที่เคยเป็นวันที่ ADB ออก
รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการมาเป็น  2 
ปี หลังจากที่โครงการเงินกู้หรือเงินให้เปล่า
นั้นได้ปิดตัวลง การท�าเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้าง
ความชัดเจน ความแน่นอน และความเข้าใจ
ของประชาชนในเรื่องของวันสุดท้ายที่สามารถ
ยื่นค�าร้องได้

7) การปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เนื่องจาก
กลไกการแสดงความรับผิดชอบเป็นสิ่งซึ่งมี
ความต้องการเป็นตัวขับเคลื่อน กลไกดังกล่าว
จึงควรที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ทั้งสองประเภท คือ (1) ต้นทุนคงที่ส�าหรับ
การรักษาและด�าเนินงาน ไม่ว่าจ�านวนเรื่อง
ร้องเรียนจะมีมากน้อยเพียงไร และ (2) ต้นทุน
ผันแปรที่จะช่วยให้กลไกสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่ มีได ้
ตลอดเวลา กรอบระยะเวลาส�าหรับการติดตาม
ผลและเฝ้าระวังโดยส�านักงานผู้ประสานงาน
พิเศษโครงการ (Office of Special Project 
Facilitator : OSPF) และ CRP เองนั้น ก็ควร 
ได ้ รับการปรับแต ่งให ้ เหมาะสมกับแต ่ละ
โครงการต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรให้ได้ผลสูงสุดในขณะที่ให้บริการ
แก่ผู ้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการส�าหรับกลไกการแสดงความ 
รับผิดชอบควรจะได้รับการปรับปรุงให้มีความ 
ซับซ้อนน้อยลง

8) การส่งเสริมการติดตามความคืบหน้า การ
ติดตามกระบวนการและผลลัพธ ์ของการ
จัดการกับปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมาโดย 
OSPF และส�านักงานคณะผู้พิจารณาทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ (Office of 
the Compliance Review Panel : OCRP) ดัง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ควรจะได้รับแรงสนับสนุน
จากการติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้อง
เรียนที่ไม่เข้าข่ายซึ่ง OSPF และ OCRP ส่งต่อ
ให้หน่วยงานในส่วนปฏิบัติงาน อันจะเป็นการ
ติดตามที่เป็นระบบมากกว่า การท�าเช่นนี้จะ
ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการตอบสนองต่อ

ปัญหาของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ซึ่งท�าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนควรจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามโดย OSPF 
OCRP และหน่วยงานในส่วนปฏิบัติการอื่นๆ 
ได้

9) การปรับปรุงความตระหนักรับรู ้ เกี่ ยวกับ
โครงการ OSPF และ OCRP ควรจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและสร้าง
ความตระหนัก ทั้งภายใน ADB เองและในหมู่
ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB  ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น   

10) การส ่งเสริมการเรียนรู ้และการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม กลไกการ
แสดงความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ ADB ได้
เรียนรู ้บทเรียนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจะท�าให้กลไก
ดังกล่าวได้รับการมองว่าเป็นเครื่องมือท่ีดี
ส�าหรับการส่งเสริมประสิทธิผลของการพัฒนา
นั้น   จ�าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิง
วัฒนธรรมเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเข้าถึง 
ความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพ และความมี
ประสิทธิผลของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ <
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1. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian Development 
Bank : ADB) ได้จัดตั้งกลไกในการตรวจสอบ (Inspection 
Function) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้เป็นช่องทาง
ส�าหรับสาธารณชนที่จะตรวจสอบการท�างานของ 
ADB1 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ADB จะปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับของตนเองในเรื่องขั้นตอนการ
ด�าเนินงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 
2546 ADB ก็ได้น�ากลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
(Accountability Mechanism) เข้ามาใช้2  กลไกดังกล่าว 
นี้มีรากฐานมาจากกลไกการตรวจสอบและผ่านการท�า
ประชาพิจารณ์อย่างครอบคลุมกว้างขวาง กลไกการ
แสดงความรับผิดชอบนี้ประกอบไปด้วยหน้าที่ส�าคัญ 2 
ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนต่างก็มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ หน้าที่แก้ไขปัญหา
และหน้าที่พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ (compliance review) กลไกการแสดงความ
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับ
ปัญหาหรือเรื่องราวที่ได้รับการร้องทุกข์ต่างๆ ของผู้ที่
ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากโครงการที่ ADB มีส่วน
เกี่ยวข้อง และสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ADB จะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ ADB 
เองนั้น ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

2. ADB มีความตั้งใจที่จะท�าให้กลไกการแสดงความ 
รับผิดชอบของ ADB นั้นมีความเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล ในระหว่างการประชุมประจ�าปีครั้งที่ 43 
ของคณะกรรมการบริหารของ ADB ซึ่งจัดให้มีขึ้นใน 
กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 นั้น ประธาน ADB ได้ประกาศให้
มีการพิจารณาทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร 
ของ  ADB เอง3  หลังจากน้ันก็ได้มีการก่อต้ังคณะกรรมการ 
ชุดนี้ขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดยคณะท�างาน 
ดังกล่าวประกอบไปด้วยสมาชิก 4 ท่านจากคณะกรรมการ
บริหารของ ADB และผู้แทนจากส�านักงานกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ คณะท�างานได้ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ทบทวนขึ้นมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยได้มี
การปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารรวมท้ังเชิญ 
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศสองคนเข้ามาให้ความเห็นท่ี
เป็นอิสระจาก ADB อีกด้วย กฎเกณฑ์ในการพิจารณา
ทบทวนดังกล่าวปรากฏอยู่ในภาคผนวกที่ 1 ของเอกสาร
ฉบับนี้

3. วัตถุประสงค์ของการพิจารณาทบทวนก็คือ ส�ารวจ 
สถานะและประสบการณ์ที่ผ่านมาของ ADB ว่าด้วย
การแสดงความรับผิดชอบ น�าประสบการณ์ของกลไก
ท่ีคล้ายคลึงกันของธนาคารเพ่ือการพัฒนาในระดับ 
พหุภาคีอื่นๆ มาดัดแปลง และประเมินขอบเขตส�าหรับ
การปรับปรุงกลไกการแสดงความรับผิดชอบให้ดีย่ิงข้ึน 
การพิจารณาทบทวนดังกล่าวเกิดข้ึนโดยผ่านการปรึกษา
หารือแบบตัวต่อตัวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาค
ส่วนอย่างกว้างขวาง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วน

1 ADB. 2538. การก่อตั้งกลไกการตรวจสอบ. กรุงมะนิลา
2 ADB. 2546. การทบทวนกลไกการตรวจสอบ. การก่อตั้งกลไกการแสดงความรับผิดชอบใหม่. กรุงมะนิลา
3 นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบได้มีผลบังคับใช้เมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และมีการคาดหมายว่าจะมีการพิจารณาผลของการน�า 
 นโยบายนี้เข้ามาใช้ในอีก 3 ปีให้หลัง คือ ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาดังกล่าว การทบทวนที่คาดว่าจะมีขึ้นก็ถูกชะลอออกไป 
 เนื่องจากส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเพียง 4 เรื่อง ในขณะที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความถูกต้องตาม 
 ระเบียบข้อบังคับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเพียง 2 เรื่อง  (ซึ่งมีเพียง 1 เรื่องเท่านั้นที่มีเข้าข่าย) นอกจากนั้น ADB เองก็ได้ด�าเนินการปฏิรูปนโยบาย 
 เพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ซึ่งรวมถึงการน�านโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยเข้ามาใช้หลังจากได้มีการแถลงนโยบายไปในปี พ.ศ. 2552 
  การท�าเช่นนั้นส่งผลต่อกลไกการแสดงความรับผิดชอบด้วย

บทน�า
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ได้เสียต่างๆ และการเยี่ยมชมโครงการในพื้นที่หลายแห่ง 
เพื่อที่จะตอบสนองความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ได้อย่างเป็นระบบ ADB ได้จัดท�าเอกสารบรรจุข้อมูล 
ส�าหรับการพิจารณาทบทวนออกมา 1 ชุด เอกสาร
ส�าหรับใช้ในการปรึกษาหารือ 2 ฉบับ เอกสารการท�า 
งาน 2 ฉบับ และเอกสารฉบับสุดท้ายหลังจากการ
พิจารณาทบทวนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เอกสารส�าหรับการ
ปรึกษาหารือนั้นได้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์และ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ส่วนเอกสารการท�างานนั้น
ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารในเดือน
เมษายนและตุลาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ คณะท�างาน

ร่วมเองยังได้ขอความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต ์
ที่จัดท�าขึ้นมาเพื่อการพิจารณาทบทวนกลไกการแสดง
ความรบัผดิชอบโดยเฉพาะ4  กระบวนการและรายละเอยีด 
เกี่ยวกับการปรึกษาหารือดังกล่าวปรากฏอยู่ ในภาค
ผนวกที่ 2 ของเอกสาร

4. เอกสารฉบับนี้น�าเสนอบทสรุปหลักๆ ของการ 
พิจารณาทบทวน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการที่จะช่วย 
ปรับปรุงการเข้าถึง ความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพ 
และความมีประสิทธิผลของกลไกการแสดงความรับ 
ผิดชอบให้ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น <   

4 ADB. การพิจารณาทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบ. http:// www.adb.org/AM-Review
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5. เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการ
บริหารของ ADB ได้อนุมัติให้มีการก่อตั้งกลไกการตรวจ
สอบขึ้น ท�าให้ ADB กลายเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระดับพหุภาคี (multilateral development bank : MDB)
แห่งที่ 3 ที่มีการน�ากลไกดังกล่าวเข้ามาใช้ นอกเหนือไป
จากธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจัดตั้งคณะกรรมการ 
อิสระที่เรียกว่า คณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection 
Panel) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2536 ส�าหรับตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนจากผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ 
ADB สนับสนุน และธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา  
(Inter-American Development Bank) ซึ่งได้จัดตั้ง
กลไกที่เรียกว่า กลไกการตรวจสอบอิสระ (Independent 
Investigation Mechanism) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2537
 
6. เป้าหมายของกลไกการตรวจสอบคือ การเปิด
โอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซึ่ง ADB มี
ส่วนสนับสนุนได้มีช่องทางที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
องค์กรซึ่งเป็นอิสระจาก ADB ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ ADB ใน 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2538-2546 ADB ได้รับเรื่อง 
ร้องเรียนเพื่อให้มีการสอบสวนทั้งหมด 8 เรื่องด้วยกัน ใน 
จ�านวนนี้มี 6 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายสมควรจะได้รับการ 
พิจารณาสอบสวน ส่วนที่เหลืออีก 2 เรื่องคือ ค�าร้องเรียน

เกี่ยวกับโครงการบ�าบัดน�้าเสียในจังหวัดสมุทรปราการ 
ของประเทศไทย5  และค�าร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ
ชลประทาน Chashma Right Bank (ขั้นที่ 3) ใน
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน6  ได้รับการสอบสวนอย่าง
ถี่ถ้วน

7. กระบวนการสอบสวนส�าหรับทั้งสองโครงการได้
ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลไกการ
ตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2545 และ 2546 ADB 
จึงได้ท�าการพิจารณาทบทวนกลไกดังกล่าวและจัดให้
มีการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางทั้งเป็นการภายใน
และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ADB ผลของการ
ปรึกษาหารือได้ตอกย�า้แรงสนับสนุนส�าหรับ (1) กลไก
การแสดงความรับผิดชอบที่เป็นอิสระ ซึ่งจะสามารถ
จัดการกับปัญหาท่ีได้รับการร้องเรียนโดยผู้ที่ได้รับผล 
กระทบอย่างรุนแรงจากโครงการที่ ADB มีส่วนช่วย
เหลือ และ (2) มาตรการใหม่ๆ ส�าหรับแก้ไขปัญหาที ่
เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบเอง มีความคาดหวังว่ากลไกใหม่น่าจะช่วย
เพิ่มพูนทั้งประสิทธิผลของงานพัฒนาที่ ADB มีส่วนร่วม
และคุณภาพของโครงการที่ ADB สนับสนุนด้วย ดังนั้น 
การทบทวนพิจารณาดังกล่าวจึงน�าไปสู่การก่อตั้งกลไก
ใหม่ที่เรียกว่ากลไกการแสดงความรับผิดชอบข้ึนใน 
ปี พ.ศ. 2546

5 ADB. 2538. รายงานและข้อเสนอแนะของประธาน ADB ต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอเงินกู้แก่ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนโครงการบ�าบัดน�้า 
 เสีย จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้ 1410-THA มูลค่าโครงการ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 
  2538)
6 ADB. 2534. รายงานและข้อเสนอแนะของประธาน ADB ต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอเงินกู้และความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่สาธารณรัฐ 
 อิสลามปากีสถานเพื่อสนับสนุนโครงการชลประทาน Chashma Right Bank (ขั้นที่ 3). กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้ 1146-PAK มูลค่าโครงการ 185 ล้าน 
 ดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2534)

การก่อตั้งและวิวัฒนาการ
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8. การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก 
นโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 ก็คือ การสร้างกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบให้มี 2 ขั้นตอนที่แยกจากกันแต่
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (1) ขั้นตอนปรึกษาหารือแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น (consultation phase)7  อันมีผู้
ประสานงานพิเศษโครงการ (special project facilitator 
: SPF) ไว้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซึ่ง ADB มีส่วนสนับสนุน
ผ่านวิธีการที่มีความยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการมากมาย 
และ (2) ขั้นตอนการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ (compliance review phase)8  อันมีคณะ
ผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Review Panel : CRP) ไว้ส�าหรับการ
ตรวจสอบข้อกล่าวหากว่า ADB ได้ละเมิดนโยบายการ
ปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติของ ADB เอง จนท�าให้
เกิดหรืออาจมีส่วนท�าให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงท้ัง
โดยทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ

9. ADB   นบัเป็นธนาคารเพือ่การพฒันาระดบัพหภุาคี 
แห่งแรกที่น�ากลไกการแสดงความรับผิดชอบซึ่งมี
ขอบเขตนอกเหนือไปจากการเป็นเพยีงกลไกการตรวจสอบ 
ธรรมดามาใช้ ด้วยการสร้างกลไกดังกล่าวให้มีสองมิติ 
กล่าวคือ มิติส�าหรับการแก้ไขปัญหาและมิติส�าหรับ 
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของการ
ด�าเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน9  นโยบายกลไก
การแสดงความรับผิดชอบนี้เน้นในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กิดขึน้ก่อนท�าการพจิารณาทบทวนความถกูต้อง 
ตามระเบยีบข้อบงัคบั เพือ่ให้สามารถบรรเทาความกงัวล
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการได้อย่างทันท่วงที 

ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู ้ที่ร ้องเรียนเข้ามามี 
ทางเลือกท่ีจะออกจากขั้นตอนส�าหรับการปรึกษาหารือ
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการขอให้มีการพิจารณาทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้หากผู้ร้องเรียน
ต้องการ

10. เพื่อให้ขั้นตอนทั้งสองมีประสิทธิภาพ ADB ได้
ด�าเนินมาตรการในระดับสถาบันเพื่อเกื้อหนุนองค์
ประกอบและความต้องการที่พิเศษของขั้นตอนการ
ปรึกษาหารือและข้ันตอนการพิจารณาทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ SPF นั้นจะรับหน้าที่ 
จัดการและประสานงานในระหว่างขั้นตอนการปรึกษา 
หารือโดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานผู้ประสาน
งานพิเศษโครงการ  (Office  of  Special  Project  Facilitator : 
OSPF) และรายงานตรงต่อประธาน ADB ส่วนขั้นตอน 
ส�าหรับการพิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับนั้น จะมีสมาชิก CRP ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ดูแล 
และในจ�านวน 3 ท่านนี้ ท่านหนึ่งจะท�าหน้าที่ประธาน 
การพิจารณาทบทวน CRP จะได้รับการสนับสนุนจาก 
ส�านักงานคณะผู ้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตาม 
ระเบยีบข้อบงัคบั (Office of the Compliance Review 
Panel : OCRP) CRP ต้องรายงานกิจกรรมใดใดก็ตาม
ที่ CRP เป็นผู้ด�าเนินให้คณะกรรมการบริหารของ ADB 
ได้รับทราบ ยกเว้นกิจกรรมเฉพาะบางอย่างที่ CRP ต้อง 
รายงานไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนความ
ถกูต้องตามระเบยีบข้อบงัคบั (Board Compliance Review 
Committee : BCRC)10  ทั้ง SPF และ CRP ต่างก็ม ี
อ�านาจเต็มที่ในอันที่จะตรวจสอบการด�าเนินมาตรการ 
เยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นให ้เป ็นไปตามแผน 
นอกจากนีน้โยบายว่าด้วยกลไกการแสดงความรบัผดิชอบ 
เองก็ยังครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งในภาครัฐและ 
ภาคเอกชนด้วย

7 นโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 อ้างถึง “ช่วงแก้ไขปัญหา” ว่า “ช่วงปรึกษาหารือ” เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความคาดหวังซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความ 
 เป็นจริงในบางกรณีว่า ADB จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกปัญหา
8 ค�าว่า “การพิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ” นั้น ถูกน�ามาใช้ในนโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 เพื่อหลีกเลี่ยงนัยในเชิงลบที่แฝงอยู ่
 กับค�าว่า “การสอบสวน”
9 ส�านักงานผู้ตรวจการที่ปรึกษาการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) เป็น 
 หน่วยงานแรกที่น�ากลไกแก้ไขปัญหาส�าหรับการด�าเนินงานในภาคเอกชนเข้ามาใช้ ADB เป็นสถาบันแรกที่น�าการแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานทั้ง 
 ส�าหรับภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาใช้
10 ดูย่อหน้าที่ 102 ของนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 (เชิงอรรถที่ 2) ส�าหรับกิจกรรมเฉพาะเจาะจงดังกล่าว
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การก่อตั้งและวิวัฒนาการ

11. นับตั้งแต่วันที่กลไกการแสดงความรับผิดชอบมี 
ผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 จนถึงสิ้นปี 
พ.ศ. 2554 ส�านักงาน OSPF ได้รับเรื่องร้องเรียน 
ทั้งหมด 39 เรื่อง11  ในจ�านวนนี้พบว่ามีเรื่องร้องเรียน 
13 เรื่องที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหา มี 
24 เรื่องที่ขาดคุณสมบัติ และอีก 2 เรื่องยังอยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบว่าเข้าข่ายหรือไม่ ส่วน CRP นั้นได้รับ

เรื่องร้องเรียนส�าหรับการพิจารณาทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับทั้งสิ้น 5 เรื่อง ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ในจ�านวนนี้ มี 4 เรื่องที่เข้าข่ายและ 1 เรื่องที่ขาด 
คุณสมบัติ บทสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2546 ปรากฏอยู่ในภาคผนวกที่ 3 ของเอกสาร
ฉบับนี้ < 

11 กรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามายัง OSPF จะเรียกว่า “เรื่องร้องเรียน” ในนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546
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12. บทนี้จะน�าเสนอผลของการประเมินประสิทธิภาพ
ของกลไกการแสดงความรบัผดิชอบในปัจจบุนั ซึง่เกดิขึน้ 
จากการรวบรวมจากเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระหว่างการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การพิจารณาเอกสารต่างๆ และการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
ในพื้นที่ โดยมีการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลไกไว้
ด้วย

จุดแข็ง

เป็นผู้บุกเบิกการใช้กลไก 
ส�าหรับการแก้ไขปัญหา

13. กลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 
น�าเสนอมิติใหม่ของการแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งก็คือ 
กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหานั่นเอง ในระหว่างการ
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสาธารณะซึ่ง
น�าไปสู่การน�านโยบายออกมาใช้ในปี พ.ศ. 2546 นั้น 
เห็นได้ชัดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ต้องการเห็น
กลไกการแสดงความรับผิดชอบที่ประกอบไปด้วยสอง
หน้าที่หลัก หน้าที่แรกก็คือการแก้ไขปัญหา ส่วนหน้าที่
ที่สองก็คือ การพิจารณาทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ การน�ากลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหา
มาใช้นั้นเท่ากับเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ส�าคัญ และเป็น
นวัตกรรมที่คาดว่าจะส่งผลในแง่บวกและเอ้ือประโยชน์
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในแง่ของการจัดการ
กับปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ นอกเหนือจากการ
ตอบสนองต่อความกังวลของเขาเหล่านั้นแล้ว หน่วย
งานที่รับผิดชอบงานพัฒนาก็ควรจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผล 
กระทบจากโครงการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะปล่อยให้เขาเป็นผู้รอ
รับผลอันจะเกิดขึ้นหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นลงเท่านั้น 
หลังจากที่ ADB น�ากลไกดังกล่าวมาประกาศใช้ สถาบัน
การเงินระหว่างประเทศต่างๆ ก็ได้เริ่มน�ากลไกการแสดง

ความรับผิดชอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อ
บังคับในการปฏิบัติงานด้วย

14. ในขณะเดียวกัน ADB ก็ยังคงให้ความส�าคัญแก่
การพิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
เป็นอย่างมาก กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหาและส�าหรับ
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้นต่าง
ก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรึกษา
หารือในปี พ.ศ. 2553 ช่วยยืนยันว่าหน้าที่ทั้งสองหน้าที่
นี้ท�างานได้ดีและยังคงมีความมั่นคงอยู่  

เน้นความเป็นอิสระ 
และประสิทธิผล

15. หน้าที่ทั้งสองของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
นั้นต ้องอาศัยการสนับสนุนจากมาตรการที่จ�าเป ็น 
ในระดับสถาบันอื่นๆ เพื่อให้กลไกดังกล่าวมีความอิสระ
และมีประสิทธิผล นโยบายว่าด้วยกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 ได้ก�าหนดว่า CRP ควร
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้
แก่การสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า ADB ได้ละเมิดกฎ 
ข้อบังคับส�าหรับการด�าเนินงานและระเบียบปฏิบัติของ 
ADB เอง ด้วยเหตุนี้ นโยบายดังกล่าวจึงก�าหนดให้ 
CRP รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นใน
กิจกรรมบางอย่างที่จะต้องรายงานไปยัง BCRC (ย้อน
กลับไปดูเชิงอรรถที่ 10 ประกอบ) วาระในการปฏิบัติ
งานของสมาชิก CRP แต่ละคนนั้นมีขอบเขตเพียงแค่ 
5 ปีและไม่สามารถต่ออายุได้ ซึ่งถือว่าเหมาะสมส�าหรับ
การค้นหามุมมองใหม่ๆ จากผู้ที่จะเข้ามาท�าหน้าที่แทน
สมาชิกซึ่งหมดวาระไป และเป็นการป้องกันอิทธิพลจาก
ภายนอกไปด้วย ดังนั้น การด�าเนินงานของ CRP จึงมี
ความเป็นอิสระสูงจากฝ่ายบริหาร

16. นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับ

การประเมินประสิทธิภาพ
ของกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบ
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การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 2546 ยังก�าหนดให้ SPF มีความเป็นอิสระจาก
การปฏิบัติงานในระดับประเทศ SPF รายงานตรงต่อ
ประธาน ADB และไม่ควรมีส่วนร่วมในการวางรูปแบบ    
การน�าโครงการเข้ากระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ หรือ
การด�าเนินการโครงการใดๆ ทั้งสิ้น ข้อก�าหนดนี้ นับว่า 
เหมาะสมส�าหรับการสร้างสมดุลระหว่าง  (1) ความจ�าเป็น 
ที่ SPF ต้องมีมุมมองเกี่ยวกับโครงการและเป้าหมายที่
ปราศจากอคติ และ (2) ความจ�าเป็นที่ SPF ต้องมีความ
รู้และประสบการณ์เพียงพอเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 
ADB

17. ความจ�าเป็นที่จะสร้างสมดุลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
มีเหตุผลอยู่สองประการที่ท�าให้ขั้นตอนการปรึกษาหารือ 
ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร ประการแรก
ก็คือ กระบวนการแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้มีไว้ส�าหรับ
ประเมินขอบเขตของความรับผิดชอบหรือเพื่อค้นหาผู้
ที่สมควรจะถูกต�าหนิ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการซึ่ง ADB สนับสนุน
ผ่านวิธีที่ไม่เป็นทางการและบนพื้นฐานของฉันทามติ ผู้
ที่เชื่อว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากโครงการของ ADB 
นั้นสามารถใช้กระบวนการปรึกษาหารือโดยไม่ต้อง
ค�านึงว่า โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การด�าเนินงานและระเบียบปฏิบัติของ ADB หรือไม่12  
ประการที่สอง SPF จ�าเป็นที่จะต้องท�างานอย่างใกล้ชิด
กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา การ
ขึ้นตรงต่อประธาน ADB นั้นท�าให้ OSPF มีความเป็น
อิสระในระดับที่เหมาะสมและมีอ�านาจเพียงพอ แต่ไม่ได้
แยกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

18. กลไกการแสดงความรับผิดชอบแยกการแก้ไข
ป ัญหาและการพิจารณาทบทวนความถูกต ้องตาม
ระเบียบข้อบังคับออกเป็นสองเรื่อง ด้วยเหตุนี้เอง 
การวางรูปแบบของการจัดการภายในสถาบันส�าหรับ
สนับสนุนหน้าที่ทั้งสองจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 
ประสบการณ์ของ ADB ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ชี้ให้เห็น
ว่า การจัดการภายในองค์กรดังกล่าวมีความมั่นคงและ
เพียงพอต่อการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและ
ประสิทธิผลของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

ข้อบัญญัติส�าหรับการติดตามตรวจสอบ 
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

19. นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี 
พ.ศ. 2546 ให้อ�านาจ SPF และ CRP ที่จะติดตามและ
ตรวจสอบความคืบหน้าของการด�าเนินมาตรการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ CRP และ SPF ต้องจัดท�ารายงานประจ�าปี
เพ่ืออธิบายถึงความคืบหน้าของการด�าเนินตามแผนการ
แก้ไขปัญหาที่ได้ตกลงกันไว้ รายงานเหล่านี้จะได้รับ
การเปิดเผยต่อสาธารณชน ด้วยเหตุนี้เอง บทบาทการ
ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของ SPF และ CRP จึง
มีส่วนเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ดีส�าหรับการเข้าถึง

20. กระบวนการท่ีก�าหนดโดยนโยบายกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 นั้นสอดคล้องกับ
มาตรฐานในระดับสากล ขั้นตอนส�าหรับการยื่นค�าร้อง
เรียนนั้นมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบาย    
คู่มือการปฏิบัติงาน เว็บไซต์ของ ADB เอง เอกสาร
แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ OSPF และ OCRP จัดท�า 
ขึ้น การยื่นเรื่องขอให้มีการปรึกษาหารือและทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้นสามารถท�าได้
โดย (1) ยื่นค�าขออย่างสั้นๆ (2) ยื่นเป็นเป็นลายลักษณ์
อักษรทั้งในภาษาอังกฤษ ภาษาที่เป็นทางการ หรือ
ภาษาประจ�าชาติของประเทศสมาชิกก�าลังพัฒนาของ 
ADB (developing member country : DMC) และ (3) 
ยื่นผ่านจดหมาย โทรสาร ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ หรือ 
ส่งมอบด้วยมือที่ส�านักงานใหญ่ ADB หรือส�านักงาน 
ผู้แทนในประเทศใดก็ได้ ตัวตนของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บ 
ไว้เป็นความลับแม้ว่า ADB จะสนับสนุนให้ผู้ร้องเรียน
แสดงตัวอย่างของการละเมิดนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจงใน
การยื่นเรื่องร้องเรียนนั้นๆ แต่การแสดงตัวอย่างที่ว่าก็ไม่
ได้อยู่ในข้อบังคับ

21. OSPF และ  OCRP ได้จัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้ท�าการปรึกษา

12 บทบาทของ SPF ถูกจ�ากัดให้ครอบคลุมแค่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ADB ในโครงการที่ ADB สนับสนุน
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งกับผู้ที่ได้รับประโยชน์และ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ รัฐบาล องค์กรพัฒนา
เอกชน (nongovernment organizations : NGOs) ภาค
เอกชน และสาธารณชนทั่วไปอีกด้วย   นอกจากนี้    ทั้งสอง 
หน่วยงานยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ    อันเป็น 
การเพิ่มพูนความสามารถของเจ้าหน้าที่ของ ADB เองที่
จะปฏิบัติตามนโยบายนี้    อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ 
ส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบให้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 
OCRP และ OSPF ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์ส�าหรับ
การประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว และ ADB ได้อนุมัติ
งบประมาณทัง้สิน้  225,000 ดอลลาร์สหรฐั เพือ่สนบัสนนุ
ความช่วยเหลือทางวิชาการส�าหรับการน�าโครงการ
ประชาสัมพันธ์น�าร่องไปทดลองปฏิบัติ13  หลังจากนั้น 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 จ�านวนเรื่องที่ OSPF 
และ CRP ได้รับการร้องเรียนก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง 

อาจสะท ้อนให ้ เ ห็นว ่าความพยายามของทั้ งสอง 
หน่วยงานนั้นได้ท�าให้สาธารณชนเริ่มตระหนักดียิ่งขึ้น 
ถึงกลไกการแสดงความรับผิดชอบนี้     

การส่งเสริมในแนวตั้ง: 
การแก้ปัญหา-การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
อย่างต่อเนื่อง

22. การป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง คือจุดแข็ง
ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 
ปรัชญาของ ADB ก็คือ การป้องกันปัญหาและการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้นควรจะมีให้มากท่ีสุดเท่า
ที่จะมากได้ในการปฏิบัติงานของ ADB เมื่อใดก็ตามที่
ปัญหาและการละเมิดระเบียบข้อบังคับได้เกิดขึ้น การ
แก้ไขปัญหาก็ควรจะบังเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติงานเช่น
เดียวกัน

13 ADB. 2553. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของการพัฒนาผ่านกลไกการแสดงความรับผิดชอบ.  
 กรุงมะนิลา (TA 7572)

ตอบสนองตอปญหา
ของผูที่ไดรับผลกระทบ
ในทองถิ�นจากโครงการ

ซึ�ง ADB สนับสนุน
ผานวิธีที่ไมเปนทางการ

 มีความยืดหยุน
และอิงกับฉันทามติ

สอบสวนขอกลาวหา
วา ADB ไดละเมิดระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ซึ�งกอใหเกิดหรือ
อาจทำใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงทั้งโดยทางตรง
และทางออมตอผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ  

3.1 – การแกไข
ปญหาโดย OSPF   

3.2 – การทบทวน
ความถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับโดย CRP
   

2 – หนวยปฏิบัติงานของ ADB 
ดำเนินความพยายามแกไขปญหา

และปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับ    

1 – กลไกจัดการกับปญหา
และเรื่องรองเรียนที่ระดับโครงการ 

กรอบแนวทางส�าหรับการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

 
 
 
 
 
ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย CRP = คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Review Panel) 
OSPF = ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ (Office of Special Project Facilitator) 
หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงไม่ได้สัมพันธ์กับสัดส่วนหรือความรุนแรงของปัญหาที่แต่ละหน่วยงานจัดการอยู่  
ที่มา: ADB 
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การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

23. ในระหว่างขัน้ตอนการออกแบบและการประเมนิผล 
โครงการทุกโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะอย่างรอบคอบในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเทคนิค 
ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการโดยทั่วไปแล้ว 
การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนโครงการใดๆ ก็ตามของ 
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติงานนั้น ผู้เข้า 
ร่วมประชุมจะพิจารณารายละเอียดของโครงการตาม 
เนือ้ผ้า รวมทัง้ส�ารวจด้วยว่าโครงการดงักล่าวสอดคล้องกบั 
นโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิอง ADB หรอืไม่ นอกเหนอื 
ไปจากการพิจารณาโดยหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระดับภูมิภาคและความย่ังยืน 
(Regional and Sustainable Development Department: 
RSDD) ซึ่งโดยต�าแหน่งแล้วยังเป็นผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ
ของฝ่ายพิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับอีกด้วยนั้น ก็จะยังท�าหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบ
ด้านความปลอดภัยทุกด้านของโครงการที่ก�าลังพิจารณา
เช่นกัน จากนั้นก็จะให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าในการด�าเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัย
ตามระเบียบข้อบังคับของโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะมี 
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างมนียัส�าคญั ส�าหรบัโครงการ 
ทีมี่ความซบัซ้อนมาก ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของฝ่ายพจิารณา 
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับก็จะเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบสถานะของโครงการตาม
ก�าหนดเวลาที่ตั้งไว้ และให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยปฏิบัติ
งานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมทั้งจัด
หลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ทั่วทั้ง ADB ส่วนคณะกรรมการบริหารนั้นก็จะ
ท�าหน้าที่ทบทวนพิจารณาโครงการที่น�าเสนอเข้ามาตาม
รายงานและข้อเสนอแนะของประธาน ADB ด้วย 
   
24. ในระหว่างการด�าเนินงาน จะมีการน�ากลไกซึ่ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมใน
หลายระดับเข้ามาใช้แก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นใจใน
เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กลไกดังกล่าว
จะประกอบไปด้วยการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่ระดับ
โครงการ การจัดการโดยหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ และ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบ (ดูแผนภูมิประกอบ)

25. เรื่องร้องเรียนโดยมากจะได้รับการแก้ไขในระดับ

โครงการโดยหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีด�าเนินโครงการ    
ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาการขนส่งทางภาคใต้ 
(Southern Transport Development Project) ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รัฐบาลได้
จัดตั้งคณะกรรมการส�าหรับการเวียนคืนที่ดินและดูแล
เรื่องการอพยพคนออกจากพื้นที่โครงการขึ้นมาถึง 2 
คณะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการส่วนใหญ่ก็จะใช้
กลไกที่มากับคณะกรรมการทั้ง 2 นี้ในการแก้ไขปัญหา
ของพวกเขา การวิจัยโดยศูนย์ส�าหรับการวิเคราะห์
ปัญหาความยากจน (Centre for Poverty Analysis) ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกาพบว่า อัตราการแก้ไข
ปัญหาและเรื่องร้องเรียนของโครงการนี้อยู่ในระดับที่น่า
พอใจเป็นอย่างยิ่ง14 ถ้อยแถลงนโยบายป้องกันผลกระทบ
จากโครงการของ ADB ปี พ.ศ. 2552 (ADB Safeguard 
Policy Statement 2009) นั้นก�าหนดให้มีการก่อตั้งกลไก 
ส�าหรับเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นในโครงการ
เพื่อให้การสนองตอบต่อเรื่องร้องเรียนของผู ้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโครงการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์มากขึ้น ข้อก�าหนดนี้ท�าให้กลไกส�าหรับ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาความเสียหายที่เกิด
ขึ้นนั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานใน
ระดับโครงการ

26. นอกเหนือไปจากหน่วยงานท่ีด�าเนินโครงการ
ตามแผนแล้ว หน่วยปฏิบัติงานก็ยังจะท�าหน้าที่จัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ รวมถึงการ
ดูแลจัดการเรื่องที่ท�าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
เกิดความกังวลใจด้วย เจ้าหน้าที่ของ ADB และหน่วย
งานในภาครัฐที่ท�าหน้าที่ด�าเนินโครงการตามแผนที่วาง
ไว้นั้นมีความคุ้นเคยกับนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย
ของโครงการมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจถึงความจ�าเป็นที่จะ
ต้องป้องกันปัญหาและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
เขาเหล่านี้ตระหนักดีว่าการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด
ขึ้นและพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตั้งแต่ 
ต้นนัน้ ย่อมจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อโครงการยิง่กว่าการ 
แก้ไขปัญหาและจดัการกบัประเดน็ท่ีเกีย่วกบัความถกูต้อง 
ตามกฎระเบียบข ้อบังคับหลังจากมันเกิดขึ้นแล ้ว 
นอกจากนี ้การแก้ไขปัญหาตัง้แต่มนัเกดิขึน้ใหม่นัน้ๆ ย่อม 
จะดีกว่าการปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังต่อไป ด้วยเหตุนี้เอง 
หน่วยปฏิบัติงานทุกหน่วยจึงมีทีมงานที่ท�าหน้าที่ดูแล

14 ศูนย์ส�าหรับการวิเคราะห์ปัญหาความยากจน. 2552. การพิจารณาทบทวนกลไกส�าหรับจัดการกับปัญหาคับข้องใจที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาขนส่ง 
 ทางภาคใต้ (Southern Transport Development Project : STDP). รายงานรวบรวมฉบับสมบูรณ์. กรุงโคลัมโบ.  http://www.adb.org/SPF/publi 
 cations.asp  
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

เรื่องความปลอดภัยของโครงการโดยเฉพาะ และบาง
หน่วยงานก็มีการต้ังหน่วยงานภายในขึ้นมาส�าหรับรับ
ผิดชอบเรื่องนี้ ในแต่ละปีที่ผ่านไปได้มีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงการมากมายทั้งภายใน 
ADB เองและในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาด้วย เมื่อ
มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น หน่วยปฏิบัติงานของ ADB ที่
เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานแรกที่จะรับมือกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้น

27. กลไกการแสดงความรับผิดชอบเข้ามาเสริมระบบ
ต่างๆ ที่มีอยู่เหล่านี้โดยการท�าหน้าที่เป็นกระบวนการ
อันเปรียบเสมือน “ทางเลือกสุดท้าย” ของการจัดการ
กับปัญหาและประเด็นที่ เกี่ยวกับความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ที่
ระดับโครงการและโดยหน่วยปฏิบัติงาน งานวิจัยเกี่ยว
กับกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่ผ่านมา ชี้ให้เห็น
ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีกลไกหลายประเภทภายใน
สถาบันเพื่อจัดการประเด็นปัญหาที่ท�าให้ผู ้ที่ได้รับผล 
กระทบจากโครงการเกิดความกังวลใจ ระบบของ ADB 
นั้นก็สอดคล้องกับหลักการนี้ การป้องกันปัญหาแต่ 
เนิ่นๆ การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการโดยตรงต่อประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ 
ADB และต่อ ADB เอง ในกรณีที่ปัญหาได้เกิดขึ้น 
ปรัชญาของ ADB ก็คือ การตอบสนองอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพที่ระดับโครงการและระดับหน่วยปฏิบัติ
งาน การร้องเรียนไปยัง SPF และ CRP ควรจะเป็น
ข้อยกเว้น กลไกการแสดงความรับผิดชอบควรจะเป็น
ทางเลือกสุดท้ายส�าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่อไป 

การส่งเสริมในแนวนอน: 
กลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
ในฐานะที่เป็นส่วนส�าคัญของ 
ระบบส�าหรับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับของ ADB 

28. การออกแบบกลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้น
ได้น�าข้อเท็จจริงที่ว่า ADB มีระบบการตรวจสอบบัญชี 
การประเมินผลการด�าเนินงาน และการเรียนรู้ต่างๆ ที่
พัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วเข้ามาประกอบการพิจารณา
ด้วย    ดังนั้น กลไกการแสดงความรับผิดชอบจึงได้รับ
การออกแบบมาเพื่อเกื้อหนุนระบบเหล่านี้  

29. เพ่ือจัดการกับประเด็นที่สร้างความกังวลให้แก่ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ กลไกการแสดงความ
รับผิดชอบจึงถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นกลไกที่มีความต้องการ
เป็นตัวขับเคลื่อน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
จะรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและการกระท�าท่ีเขาเห็นว่า
เป็นการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB เข้ามา 
และ ADB ก็จะประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและจัดการกับเรื่องท่ีละเมิดกฎ
ระเบียบข้อบังคับที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งได้ท�าให้เกิดหรืออาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงท้ังโดยทางตรงและอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการได้ 
     
30. เพ่ือให้มั่นใจว่าบทเรียนจะได้รับการเรียนรู้และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการพัฒนา ส�านักการประเมิน
อิสระ (Independence Evaluation Department : IED) 
จะเข้ามาประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้คณะ
กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร และผู้มีอ�านาจตัดสินใจ
ในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ทราบว่า
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นเกิดขึ้นตามความคาดหมาย
หรือไม่ การประเมินผลของ IED ครอบคลุมทุกด้าน
ของการปฏิบัติงานของ ADB ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การประพฤติปฏิบัติ และขั้นตอน 
การประเมินเหล่านี้เน้นให้ข้อคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการท�างานและการน�าบทเรียนที่ได้มาไปใช้
ปรับปรุงประสิทธิผลด้านการพัฒนาในการปฏิบัติงาน
ของ ADB มิติหนึ่งของการประเมินผลคือ การปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของ ADB ทั้งในระหว่างและ
หลังการด�าเนินโครงการตามแผนโดยไม่ค�านึงถึงความ 
เสียหายท่ีมีผู้กล่าวหาว่าเกิดข้ึน การประเมินผลโดย 
IED นั้นจะถูกขับเคลื่อนทั้งโดย ADB เองและตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

31. เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของ ADB จะถูกน�าไป 
ใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์ที่วางไว้ ส�านักงานผู้ตรวจสอบบัญชีจะท�าหน้าที ่
ตรวจสอบระบบการเงิน ระบบการบริหาร และระบบ 
ข้อมูลของ ADB อย่างสม�า่เสมอ ในขณะที่ส�านักงาน 
จรยิธรรมและต่อต้านการทจุรติ (Office of Anticorruption 
and Integrity) จะท�าหน้าที่ดูแลจัดการเวลาที่มีการกล่าว 
หาว่าเกิดการฉ้อโกงหรือทุจริตในกิจการใดๆ ที่ ADB มี 
ส่วนร่วมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ และการ
สนบัสนนุในรปูแบบต่างๆ นอกจากนี ้ส�านกังานดงักล่าว
ยังท�าหน้าที่พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในเชิงรุกเพื่อลด 
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การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

ความเสี่ยงต่อโครงการของ ADB อันอาจเกิดขึ้นได้หาก
มีการประพฤติปฏิบัติที่เข้าข่ายฉ้อโกงหรือทุจริต ส่วน
ส�านักงานกลางเพื่อการสนับสนุนปฏิบัติการ (Central 
Operations Services Office) นั้น ก็จะคอยควบคุม
คุณภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง และส�านักงานบริหาร
ความเสี่ยง (Office of Risk Management) ก็จะรับผิด
ชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสินเชื่อ ตลาดและ 
การปฏิบัติงานของ ADB โดยรวม

32. นอกจากนี้ ภายใต้คณะกรรมการบริหารเองก็ยัง
มีคณะกรรมการหลายชุดที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของ ADB ในด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ 
งบประมาณ การทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อ
บังคับ  ประสิทธิผลด้านการพัฒนา และจริยธรรม

33. กลไกทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ ADB นั้นจะเป็นไปตาม
นโยบายและระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการอนุมัติ และก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ ปรัชญาของ ADB ก็คือ  การ
แสดงความรับผิดชอบนั้นควรจะเป็นกระแสหลักในการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ด้านและกิจกรรมทุกอย่างที่ ADB   มีส่วน 
ร่วม กลไกการแสดงความรบัผดิชอบจงึมบีทบาททีส่�าคญั 
และโดดเด่นในแง่ของการเป็นกลไกที่มีเป้าหมายเฉพาะ
เจาะจงและขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ และเป็นกลไกส�าหรับส่งเสริม
ประสิทธิผลของการพัฒนา

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล

34. ช่วงการปรึกษาหารือ จากจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่
เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบทั้งสิ้น 13 เรื่องซึ่ง OSPF ได้
รับในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2554 มี 7 เรื่องได้รับการ
แก้ไขจนเสร็จสิ้นหรือได้รับการแก้ไขบางส่วน  2 เรื่องถูก
ถอนออก 1 เรื่องไม่ได้รับการแก้ไข และอีก 3 เรื่องยัง
คงอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือรวมทั้งตรวจสอบการ
ด�าเนินการตามข้อตกลง ส่วนเรื่องร้องเรียน 2 เรื่องที ่
ถูกถอนออกไปจากขั้นตอนปรึกษาหารือและอีก 1 เรื่องที่ 

ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นได้ถูกส่งต่อไปยัง CRP15

 
35. ส�าหรับข้อร้องเรียนที่ขาดคุณสมบัติ OSPF ได้
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงวิธีท่ีจะแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาและประเด็นซึ่งก่อให้เกิดความ
คับข้องใจ หลังจากที่เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเด็นดังกล่าวก็ได้รับ
การแก้ไข นี่เป็นลักษณะส�าคัญของการด�าเนินงานของ 
OSPF และท�าให้ OSPF มีบทบาทอย่างไม่เป็นทางการ
ในฐานะตัวเช่ือมระหว่างผู้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าท่ีของ 
ADB ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในแต่ละประเด็นที่มีผู้ร้องเรียน
เข้ามา ในทุกกรณี OSPF แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนว่าพวกเขา
สามารถกลับมาที่ OSPF ได้หากผลของการติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการยังไม่เป็นที่พอใจเท่าท่ีควร     
เรื่องร้องเรียนใดก็ตามที่ขาดคุณสมบัติ OSPF จะแจ้ง
ผู้ร้องเรียนว่าพวกเขายังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง 
CRP ให้ตรวจสอบได้ ดังนั้น นอกเหนือจากการแก้ไข
ปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ช่วง
ของการปรึกษาหารือยังเป็นช่องทางท่ีมีประโยชน์ต่อผู้
ร้องเรียนในเรื่องของการเช่ือมโยงพวกเขาให้เข้ากับฝ่าย
ปฏิบัติงานและ CRP รายงานสรุปข้อร้องเรียนที่เข้าข่าย
ได้รับการตรวจสอบซึ่ง OSPF ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
นั้นมีอยู่ในภาคผนวก 4
 
36. ช ่วงทบทวนความถูกต ้องตามระเบียบข ้อ
บังคับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา CRP ได้ท�าการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ
พัฒนาการขนส่งทางภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา อีกทั้งได้คอยติดตามผลของ
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการชลประทาน 
Chashma Right Bank ขั้นที่ 3 การด�าเนินการตามข้อ
เสนอแนะส�าหรับทั้งสองโครงการจัดว่าเป็นที่น่าพอใจ

37. เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการขนส ่งทางภาค
ใต้ ในรายงานการติดตามประเมินผลประจ�าปีฉบับที่ 5 

15 กรณีที่ถูกถอนออกนั้นเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเป็นโครงการจัดหาน�้าประปาเมลามจี (Melamchi Water Supply Project) ในสหพันธ์สาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยเนปาล และโครงการโรงไฟฟ้าวีซายาส (Visayas Base-Load Power Development Project) ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเรื่อง 
 ร้องเรียนส�าหรับโครงการในสหพันธ์รัฐประชาธิปไตยเนปาลนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับการพิจารณา ในขณะที่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 
 โรงไฟฟ้าวีซายาสในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้นเข้าข่าย ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือ โครงการพัฒนาการขนส่งทางภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคม 
 นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และกรณีที่ได้รับการแก้ไขบางส่วนคือ โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเมืองฝูโจว (Fuzhou Environmental  
 Improvement Project) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการลงทุนแนวพื้นที่ขนส่ง CAREC 1 สายบิชเคก-โทรุการ์ต  
 (CAREC Transport Corridor 1 : Bishkek-Torugart Road) โครงการที่ 2 ในสาธารณรัฐคีร์กีซสถานได้รับการแก้ไขจนส�าเร็จลุล่วง เรื่องร้องเรียน 
 ทั้ง 5 นี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งไปยัง CRP
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และฉบับสุดท้าย CRP ได้สรุปว่า ADB ได้ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะทั้งหมดยกเว้นหนึ่งข้อที่ถูกเหตุการณ์
บางเหตุการณ์เข้ามาแทนที่ CRP มีบทบาทส�าคัญใน
การท�าให้การด�าเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ    การปรึกษาหารือในสาธารณรัฐสังคม 
นิยมประชาธิปไตยศรีลังการะบุว่าการท�างานของ CRP 
ช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเผชิญอยู่ และ
เกื้อหนุนต่อการที่รัฐบาลจะท�าการปรับปรุงระบบของ 
ตัวเอง ส่วนในโครงการชลประทาน Chashma Right 
Bank ขั้นที่ 3 นั้น CRP พบว่าภายในปี พ.ศ. 2552 
ADB ได้ปฏิบัติตามข้อแนะน�าส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารไปแล้วท้ังส้ิน 
24 ข้อจากทั้งหมด 29 ข้อด้วยกัน และมีความคืบหน้า
พอสมควรในการปฏิบัติตามข้อแนะน�าบางส่วนของข้อ
แนะน�าที่เหลืออีก 4 ข้อ ส่วนอีก 1 ข้อนั้นถูกแทนที่โดย
เหตุการณ์และไม่สามารถปฏิบัติตามได้16  ภาคผนวก 5 
สรุปเรื่องร้องเรียนที่ CRP  เข้าไปจัดการ  

มีความโปร่งใสสูง

38. กลไกการแสดงความรับผิดชอบ ADB มีความ
โปร่งใสมากในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล ในขณะที่
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าข้อมูลที่เป็นความลับก็
จะได้รับการปกป้องด้วย ทั้ง OSPF และ OCRP ได้น�า
ข้อมูลต่างๆ ไปเปิดเผยในเชิงรุกผ่านเว็บไซต์ของหน่วย
งาน การตรวจสอบเว็บไซต์ของกลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบของสถาบันเพื่อการพัฒนาอื่นๆ แสดงให้เห็น
ว่า เว็บไซต์ส�าหรับกลไกการแสดงความรับผิดชอบของ 
ADB มีความทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆ ในแง่ของความ
ครอบคลุมและความชัดเจนของข้อมูลที่เปิดเผย

การแสดงความรับผิดชอบ 
ในฐานะกลไกส�าหรับการเรียนรู้

39. กลไกการแสดงความรับผิดชอบได้มีส่วนส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งโดย ADB และประเทศสมาชิกที่ก�าลัง
พัฒนาของ ADB ผลของการตรวจสอบโดย OSPF และ 
OCRP นั้นจะถูกน�าไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านทาง

เว็บไซต์ของทั้ง 2 หน่วยงาน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามเพื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น OSPF และ 
OCRP    ได้เริ่มจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
ADB และด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มาก 
ขึ้นในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB

40. นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี 
พ.ศ. 2546 เน้นบทบาทของ OSPF ในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของกลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหาภายใน
ของฝ่ายปฏิบัติงาน OSPF ได้พัฒนาแนวทางส�าหรับ
ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ในการก่อตั้ง
และปฏิบัติตามกลไกเพื่อการเยียวยาความเสียหายใน
โครงการต่างๆ รวมทั้งได้ร่วมกับส�านักงานระบบข้อมูล
และเทคโนโลย ี(Information Systems and Technology) 
และส�านักงานผู้แทนประจ�าสาธารณรัฐอินเดีย17  พัฒนา
ระบบส�าหรับติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการขึ้นมาในปี พ.ศ. 2552 ระบบนี้ 
ซึ่งได้ถูกส�านักงานผู้แทนในประเทศอื่นๆ ทยอยกันน�าไป
ใช้ เป็นระบบติดตามเรื่องร้องเรียนที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้  

41. เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ OCRP ได้
จัดตั้งช่องทางส�าหรับผู้ท่ีท�างานเกี่ยวข้องกับกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันทาง
อินเตอร์เน็ต18  นอกจากนี้ ยังจัดตั้งระบบการติดตาม
การด�าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา การด�าเนินการตาม
นโยบายการป้องกันของ ADB ในโครงการพัฒนาการ
ขนส่งทางภาคใต้ได้กระตุ้นให้รัฐบาลศรีลังกาจัดตั้งระบบ
ป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งการพิจารณา
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเพื่อปรับปรุง
การด�าเนินงานของระบบเหล่านี้ในภายหลัง

42. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ของ ADB ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า กลไกการแสดงความ
รับผิดชอบเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ ADB ตอบสนองต่อ
การตรวจสอบการท�างานของ ADB โดยสาธารณชนได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลไกดังกล่าวยังช่วยให้ ADB 

16 ADB. 2554. รายงานการติดตามประเมินผลประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554  
 ส�าหรับการด�าเนินตามข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนส่งทางภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
 ศรีลังกา. กรุงมะนิลา
17 ADB. 2553. ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ. รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2552. กรุงมะนิลา. หน้า 20
18 ADB. 2552. โครงการน�าร่องส�าหรับจัดตั้งเครือข่ายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ. กรุงมะนิลา (งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 150,000 ดอลลาร ์
 สหรัฐ) ท่านสามารถเข้าไปสังเกตการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายนี้ได้ที่ http://iamnet.adb.org
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ได้เรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของ
โครงการให้ดียิ่งขึ้น 

จุดอ่อน

43. การประเมินผลการท�างานยังได้ชี้ให้เห็นถึงจุด
อ่อนบางอย่างของกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับ
ปี พ.ศ. 2546 

44. ภายใต้นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
ฉบบัปี พ.ศ. 2546 ผูร้้องเรยีนจะต้องเริม่ต้นด้วยขัน้ตอน 
ของการปรึกษาหารือ นโยบายปี พ.ศ. 2546 น�าแนวทาง
ที่ มี ข้ันตอนนี้มาใช ้ เพื่อแก ้ไขป ัญหาที่ผู ้ที่ ได ้รับผล 
กระทบจากโครงการต้องเผชิญก่อนที่จะตอบค�าถามท่ีว่า 
การปฏบิตังิานของ ADB นัน้ถกูต้องตามระเบยีบข้อบงัคบั 
หรือไม่ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากความคดิทีว่่าผูท้ี่ได้รบัผลกระทบ 
จากโครงการน่าจะให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาที่
เขาเผชญิอยูม่ากกว่า นอกจากนี ้ นโยบายกลไกการแสดง 
ความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 ยังเปิดโอกาสให้ 
ผู้ร้องเรียนสามารถออกจากกระบวนการปรึกษาหารือ
ได้เพื่อที่จะไปร้องขอให้มีการทบทวนว่า ADB ได้ปฏิบัติ
งานอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 

45. ข ้อก�าหนดให้มีการเริ่มต ้นด ้วยกระบวนการ
ปรึกษาหารือนั้นได้ก่อให้เกิดประเด็นอื่นๆ ตามมาอีก 2 
ประเด็น ประเด็นแรกก็คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง NGOs ต่างก็แย้งว่า ข้อก�าหนดดังกล่าวท�าให้ 
OSPF มีส่วนปิดกั้นผู้ร้องเรียนไม่ให้เข้าถึงการทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้โดยง่าย ประเด็นที่
สองก็คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนเห็นว่า ข้อก�าหนด
ดังกล่าวท�าให้ความต้องการของประชาชนบางกลุ่มที่จะ
เรียกร้องให้มีการทบทวนว่า ADB ได้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่นั้นต้องล่าช้าออกไป 
ADB จ�าเป็นที่จะต้องหาทางให้ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึง
หน้าที่การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้
โดยตรง

46. ภายใต้นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
ฉบับปี พ.ศ. 2546 ผู้ร้องเรียนสามารถออกจากกระบวน 

การปรึกษาหารือได้ในหลายๆ ช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่ 
จะไปร้องขอให้มีการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ ช่วงเวลาหนึ่งก็คือ เมื่อผู้ร้องเรียนมีความ
กังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในระหว่างขั้นตอนที่ 7 ของ
กระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งมีชื่อว่า “ขั้นตอนการ
ด�าเนินการตามวิถีปฏิบัติ” ณ จุดนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องขอให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
คู่ขนานกันไปกับการปรึกษาหารือได้ (ย่อหน้าที่ 42 และ 
88 ของนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี 
พ.ศ. 2546 เชิงอรรถที่ 2) อย่างไรก็ตาม นโยบายกลไก
การแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 ไม่ได้สร้าง
ความชัดเจนว่า “ขั้นตอนการด�าเนิการตามวิถีปฏิบัติ” 
นั้นหมายความว่าอย่างไร การขาดความชัดเจนนี้ได้น�า
ไปสู่ความสับสนในทางปฏิบัติ จุดเปลี่ยนผ่านระหว่าง
กระบวนการปรึกษาหารือและกระบวนการทบทวนความ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับควรจะได้รับการอธิบายให้
กระจ่าง

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงาน 
รับเรื่องร้องเรียนเพียงแห่งเดียว

47. ถ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจะสามารถเข้า
ถึงกลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหาหรือหน้าที่ทบทวนความ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบได้โดยตรง ADB จ�าเป็นที่จะต้องสร้างหน่วย
งานรับเรื่องร้องเรียนเพียงแห่งเดียวเพื่อช่วยให้ผู ้ร้อง
เรียนสามารถเข้าถึงกลไกนี้ได้ โดยหน่วยงานนี้ควรจะ
เป็นหน่วยงานที่มีทั้งความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ    

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชม
พื้นที่โครงการ

48. การที่ CRP จะขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง 
โครงการนั้น มักจะเป็นประเด็นท่ีมีการถกเกียงกัน19 

ความเห็นที่ ADB ได้รับทราบจากการปรึกษาหารือทั้ง 
ภายในและภายนอกนัน้ค่อนข้างชดัเจนว่า การเข้าเยีย่มชม
พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งส�าหรับการทบทวน
ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบั รวมทัง้
ส�าหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ

19 ในเอกสารฉบับนี้  “ผู้กู้ยืม” รวมถึงผู้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า และ “เงินกู้” ก็รวมถึงเงินให้เปล่าด้วย
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาว่า   
ได้มีการละเมิดนโยบายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียบางกลุ่มจึงยืนยันว่า ADB จะต้องรวมการ
เข้าเยี่ยมชมที่ตั้งโครงการเข้าไปในกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบด้วย มิเช่นนั้นแล้วกระบวนการแสดงความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ก็จะไม่บังเกิดผล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางส่วนจึงแนะน�าว่า การเข้าเยี่ยมชมที่ตั้งโครงการและ
การท�างานร่วมกับ CRP นั้นควรจะรวมอยู่ในเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู้ส�าหรับโครงการทั้งหมด แต่รัฐบาล
ของประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ได้แย้งว่า 
ADB ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะบังคับให้มีบทบัญญัติใน
สัญญาเงินกู้เรื่องการเข้าเยี่ยมโครงการในพื้นที่ เพราะ
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้นม ี
พื้นฐานมาจากการที่ ADB ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและกฎระเบียบของ ADB เอง   มิได้มีพื้นฐาน
มาจากการที่ผู้กู้ยืมได้ละเมิดข้อผูกพันใดๆ ตามสัญญา 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแยกออกจากกัน

49. นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับ
ปี พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้การเข้าเยี่ยมชมที่ตั้งโครงการ
นั้นต้องได้รับอนุญาตจากประเทศผู้กู้ยืมก่อน (ย่อหน้าที่ 
56 ของนโยบาย เชิงอรรถที่ 2) นโยบายดังกล่าวระบุว่า   
“ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมากเชื่อว่าการเข้าเยี่ยม 
ชมที่ตั้ งโครงการนั้นมีความส�าคัญต ่อกระบวนการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ก็เป็นเรื่อง
สมเหตุสมผลที่จะหาวิธีการอันเหมาะสมเพื่อให้การเยี่ยม
ชมสถานที่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้กู้
ยืม เมื่อคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติกลไกที่น�าเสนอ
มาแล้ว นโยบายและวิธีปฏิบัติของกระบวนการทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับก็ควรจะให้ความ
ส�าคัญกับการร่วมมือระหว่างทุกฝ่าย รวมทั้งกับประเทศ
ผู้กู้ยืมด้วย การท�าเช่นนั้นจะช่วยส่งเสริมจิตวิญญาณ
ของความรับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะปรับปรุงการแสดง
ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และนโยบายของ ADB การขอความยินยอมจากประเทศ
ผู้กู้ยืมภายใต้สมมติฐานว่าการยินยอมดังกล่าวจะเกิดข้ึน
อย่างสม�่าเสมอ น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการ
ใช้วิธีบีบบังคับด้วยการระบุไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม
เงิน”

50. ข้อดีของวิธีตามนโยบายปี พ.ศ. 2546 ก็คือ มี
ความชัดเจนในเรื่องของการก�าหนดให้การเข้าเยี่ยมชม 
ที่ตั้งโครงการต้องได้รับความยินยอมจากประเทศผู ้ 

กู้ยืมก่อน ข้อก�าหนดนี้ยังสอดคล้องกับกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับ
พหุภาคีอื่นๆ ข้อเสียก็คือ ไม่ได้มีการระบุให้ชัดเจน
ถึงกระบวนการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการ
ขอความเห็นชอบจากประเทศผู้กู้ยืม นอกจากนั้น               
ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของวิธีที่ ADB ควรจะด�าเนิน
หากประเทศผู้กู้ยืมปฏิเสธค�าขอดังกล่าว

51. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข ้าเยี่ยมชมที่ตั้ ง
โครงการนั้นมีความแตกต่างค่อนข้างมาก ADB จ�าเป็น
ที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการน�าความคิดเห็นที่ได้จาก
การปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง รวมทั้งบทเรียนที่ได้
จากประสบการณ์ของ ADB เองและของธนาคารเพื่อการ
พัฒนาในระดับพหุภาคีอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย  

ความจ�าเป็นที่จะต้อง 
เพิ่มความเป็นอิสระและประสิทธิผล 
ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวน 
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ    

52. การเพิ่มความเป็นอิสระของ CRP สามารถท�าได้
ในหลายประการ ประการแรกก็คือ สมาชิก CRP มาจาก
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร แต่การแต่งตั้งที่ว่า
นั้นเป็นไปตามค�าแนะน�าของประธาน ADB ประการที่
สองเลขานุการของ OCRP คือ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่
ได้รับการมอบหมายให้มาท�าหน้าที่นี้ การปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสาธารณชนชี้ให้เห็นว่า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มมองว่าเลขานุการ OCRP เป็น
เสมือนตัวแทนของฝ่ายบริหาร ประการที่สาม CRP ไม่
ได้มีรูปแบบหรือกรอบในการท�างานและกระบวนการ
จัดท�างบประมาณที่เป็นทางการ ซึ่งเท่ากับเป็นการลด
โอกาสในการวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ

53. การเพิ่มพูนประสิทธิผลของ CRP ก็เป็นสิ่งที่ควร 
จะท�า CRP มีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
ของ ADB น้อยมาก การทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของ ADB นั้นต่างกับการท�างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารของโลกตรงที่ 
CRP ไม่ให้โอกาสฝ่ายบริหารที่จะโต้แย้งหรือชี้แจงก่อน
ท่ีคุณสมบัติของเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องจะได้รับการ
ชี้ขาด นอกจากนี้ ผู้กู้ยืมยังไม่ได้รับโอกาสที่จะชี้แจง
หรือโต้แย้งกับรายงานของ CRP ในฉบับร่าง ถึงแม้ว่า
ผู้กูย้มืจะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด�าเนนิตามแผนการ
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การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งช่องว่างนี้อาจมีผล 
กระทบต่อไมตรีจิตอันดีระหว่าง ADB กับผู้กู้ยืมและ
บั่นทอนประสิทธิผลของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
อีกประการหนึ่งคือ การที่ไม่มีการประเมินผลการท�างาน
ของสมาชิก CRP นั้นอาจท�าให้ผู้มีหน้าที่ดูแลกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบเองน้ันไม่มีโอกาสแสดงความรับ
ผิดชอบในการกระท�าของตนเองได้ ส่วน BCRC นั้นก็ไม่
ค่อยจะมีปฏิสัมพันธ์กับ CRP ซึ่งอาจมีผลต่อการก�ากับ
ดูแลในระดับที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารและ
การปรึกษาหารือที่จ�าเป็นด้วย 

ความจ�าเป็นที่จะอธิบายบทบาทของ 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวน 
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
ให้กระจ่าง

54. ภายใต้นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
ฉบับปี พ.ศ. 2546 CRP ได้รับอ�านาจให้เสนอแนะวิธี
หรือมาตรการที่จะท�าให้โครงการมีความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 เป็นต้นมา CRP ได้ให้แนะน�าในวงกว้างเกี่ยวกับ
วิธีที่จะท�าให้โครงการสอดคล้องกับระเบียบแบบแผน
ของ ADB ในขณะที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ท�าการร่างแผน
ส�าหรับการด�าเนินการเยียวยาโดยการปรึกษาหารือร่วม
กับผู้กู้ยืม นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ก่อให้เกิดปัญหา 3 
ประการด้วยกัน ประการแรกคือ ข้อแนะน�าของ CRP 
ในบางครั้งอาจจะเฉพาะเจาะจงและลงรายละเอียดลึกจน
เกินไป ท�าให้เส้นแบ่งระหว่างการทบทวนความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับกับการออกแบบโครงการและการ
ด�าเนินโครงการตามแผนโดยหน่วยปฏิบัติงานน้ันเริ่มจะ   
ลางเลือน20  ประการที่สองคือ ข้อเสนอแนะของ CRP 
บางครั้งเป็นข้อเสนอที่กว้างมากเกินไป บางครั้งก็เกี่ยว
กับความพอเพียงและความเหมาะสมของนโยบายและ
ระเบียบแบบแผนของ ADB แม้ว่ากลไกการแสดงความ
รับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
ประเด็นดังกล่าวไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวน 
(ย่อหน้าที่ 72 ของเอกสารนโยบายกลไกการแสดงความ

รับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 เชิงอรรถที่ 2)21  ประการ
ที่สาม คือ CRP ไม่ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อ
แผนการเยียวยาความเสียหายที่ฝ่ายบริหารจัดท�าขึ้น ซึ่ง
เป็นการจ�ากัดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโครงการ
ของ CRP กับฝ่ายบริหาร บทบาทของ CRP จึงจ�าเป็นที่
จะต้องมีการอธิบายให้ชัดเจน

ขาดความกระจ่างในเรื่องของ 
วันปิดรับเรื่องร้องเรียน

55. วันปิดรับเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันคือ วันที่รายงาน 
สรุปผลการด�าเนินโครงการ (project completion report 
: PCR) ถูกน�าออกเผยแพร่ การใช้วันที่ PCR ได้รับการ
เผยแพร่เป็นวันสุดท้ายส�าหรับการรับเรื่องร้องเรียนนั้น
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความไม่แน่นอน
อยู่มากว่า PCR จะได้รับการเผยแพร่เมื่อไหร่ ปกติแล้ว
การน�า PCR ออกเผยแพร่นั้นจะด�าเนินการขึ้นภายใน 
1-2 ปีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ แต่วันที่ที่แน่นอนในการ
เผยแพร่เป็นการยากที่จะหยั่งรู้ล่วงหน้า ในทางปฏิบัติ
กรอบเวลาในการน�า PCR ของแต่ละโครงการออกเผย
แพร่นั้นจะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น จึงมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้สาธารณชนสามารถคาดเดา
ได้ง่ายข้ึนว่าวันปิดรับเรื่องร้องเรียนของแต่ละโครงการ
นั้นจะเป็นวันไหน

ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

56. เวลา ส�าหรับขั้นตอนการปรึกษาหารือ เวลาเฉลี่ย 
ในการพิจารณาคุณสมบัติของเรื่องร ้องเรียนอยู ่ที่
ประมาณ 47 วัน ส�าหรับกรณีที่เข้าข่าย เวลาเฉลี่ยนับ
จากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่เริ่มต้นวิถีปฏิบัติ
ส�าหรับการแก้ไขปัญหานั้นอยู่ที่ประมาณ 170 วัน 
ส�าหรับข้ันตอนการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับนั้น  เวลาเฉลี่ยจากวันที่ได้รับค�าร้องขอไปจนถึง
วันที่ CRP แจ้งผู้ร้องขอว่าเรื่องที่ร้องเข้ามาเข้าข่ายหรือ
ไม่อยู่ที่ประมาณ 20 วัน มีค�าขอ 2 เรื่องเท่านั้นที่ได้มี

20 ตัวอย่างเช่น ในกรณีของโครงการชลประทาน Chashma Right Bank ขั้นที่ 3 มีการเสนอให้ ADB เจรจากับรัฐบาลปากีสถานเกี่ยวกับความเป็นไป 
 ได้ที่จะยืดอายุโครงการออกไป เพื่อให้สามารถน�าเงินกู้ที่เหลือไปใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและหาเงินทุนระยะยาว (กินเวลาอย่างน้อยที่สุด  
 5 ปี) ส�าหรับการด�าเนินตามแผนบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้  
21 ตัวอย่างเช่น ในกรณีของโครงการพัฒนาการขนส่งทางภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานั้น CRP ได้เสนอให้ ADB พัฒนา 
 แนวทางเพิ่มเติมส�าหรับน�าไปใส่ในคู่มือส�าหรับการอพยพโยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่โครงการ (ADB. 2541. คู่มือส�าหรับการอพยพโยกย้าย 
 ประชาชนออกจากพื้นที่โครงการ: แนวทางปฏิบัติที่ดี. กรุงมะนิลา)  
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22 เวลาที่ใช้ส�าหรับการทบทวนโครงการพัฒนาการขนส่งทางภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจนถึงวัน 
 ที่ CRP แจ้งผู้ขอให้ทราบถึงการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารนั้นคือ 223 วัน ส่วนเวลาที่ใช้ส�าหรับโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเมืองฝูโจว 
 นั้นคือ 511 วัน
23 ADB. 2543. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอเงินกู้ยืมและเงินให้เปล่าส�าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการ 
 ต่อสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อด�าเนินโครงการให้อ�านาจชุมชนส�าหรับการพัฒนาชนบท (Community Empowerment for Rural Development). 
 กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้ 1765-INO มูลค่า 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543)
24 ต้นทุนการด�าเนินงานรวมถึงเงินเดือน สวัสดิการอื่นๆ การโยกย้ายถิ่นฐาน ค่าจ้างที่ปรึกษา การเดินทาง และการจัดงานเลี้ยงรับรองต่างๆ

การทบทวนจนเสร็จสมบูรณ์ ในแต่ละเรื่อง เวลาเฉลี่ยนับ
จากวันที่ได้รับเรื่องจนถึงวันที่ CRP แจ้งผู้ขอให้ทราบถึง
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับรายงานที่ 
CRP น�าเสนอเข้าไปนั้นอยู่ประมาณ 367 วัน22  กลไก
การแสดงความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระดับพหุภาคีอื่นๆ ก็มักจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีในการ 
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับจนเสร็จ
สมบูรณ์  
 
57. การที่กระบวนการส�าหรับกลไกการแสดงความรับ
ผดิชอบนี้ใช้ระยะเวลายาวนานอาจมสีาเหตอุยู ่2 ประการ 
ด้วยกนั ประการแรกคอื กระบวนการมคีวามสลับซบัซ้อน 
การปรึกษาหารือในพื้นที่ได้ชี้ ให้เห็นว่าผู ้ที่ ได ้รับผล 
กระทบจากโครงการยังต้องเผชิญกับความยากล�าบาก 
ในการยื่นเรื่องร้องเรียน ประการที่สองคือ การปรึกษา 
หารือและการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับนั้นเป ็นกระบวนการที่ละเอียดและซับซ ้อน  
ซึ่งบ่อยครั้งสร้างความจ�าเป็นที่จะต้องมีการว่าจ้าง 
ผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการจะเริ่มจาก 
กรุงมะนิลา และการเยี่ยมชมพื้นที่ก็ท�าได้เป็นบางช่วง 
เท่านั้น ในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมที่ตั้งโครงการ “การให ้
อ�านาจชุมชนส�าหรับการพัฒนาชนบท” (Community 
Empowerment for Rural Development) ในสาธารณ 
รัฐอินโดนีเซีย23  ชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความปรารถนา 
อันแรงกล้าที่จะให้ส�านักงานผู้แทนของ ADB ในประเทศ
ช่วยเร่งรัดการเกี่ยวกับแก้ไขปัญหา

58. CRP ได้ก�าหนดกรอบเวลาในการติดตามตรวจ
สอบเป็นเวลา 5 ปีส�าหรับทุกโครงการ แม้ว่านโยบาย
กลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 และ
คู่มือส�าหรับการปฏิบัติงาน (ส่วน L1) ไม่ได้ก�าหนด
กรอบเวลาดังกล่าวไว้ แนวทาง “one size fits all” หรือ
แนวทางเดียวส�าหรับทุกปัญหาแบบน้ีเรียกร้องเวลาและ
ทรัพยากรจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ประเทศ
สมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB และ ADB ค่อนข้างมาก 
กรอบเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและเป็นกรอบที่ออกแบบมา

ให้เหมาะสมกับความจ�าเป็นของแต่ละโครงการจะท�าให้
กระบวนการติดตามตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

59. ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบนั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายการในด�าเนินงาน
โดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในทางอ้อมซ่ึงเกิดจาก
เวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ
ที่อาจเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการเองด้วย โดย ADB รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส�าหรับการด�าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2552 มีค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงานเท่ากับ 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ24  
เนื่องจากกลไกการแสดงความรับผิดชอบเป็นกลไกที่มี
ความต้องการเป็นตัวขับเคลื่อน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานจึงแตกต่างกันไปในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะ
ต้องเกิดขึ้นเพ่ือรักษากลไกการแสดงความรับผิดชอบ
ให้คงอยู่โดยไม่ค�านึงถึงจ�านวนเรื่องที่ได้รับการร้อง
เรียนเข้ามา อย่างไรก็ตาม ADB ก็มีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีทรัพยากรเพียงพอส�าหรับ 
เกื้อหนุนให้กลไกการแสดงความรับผิดชอบสามารถตอบ
สนองการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ใช้งบประมาณ
ที่มีอยู ่อย่างจ�ากัดให้คุ ้มค่าและไม่สูญเปล่าไปกับการ
สร้างความสามารถของกลไกให้สูงเกินความจ�าเป็น

60. ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB มีความ
กังวลที่คล้ายคลึงกันคือ การที่กลไกการแสดงความรับ
ผดิชอบจะท�าให้ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนนิโครงการตาม 
ปกติและส�าหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที ่
ต้องแบกรับอยู่แล้วต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ประเทศ
สมาชกิทีก่�าลงัพฒันาของ ADB ได้ระบคุ่าใช้จ่ายซึ่งอาจ 
เกิดขึ้นได้จากกลไกการแสดงความรับผิดชอบไว้ดังต่อไป 
นี้ (1) ความล่าช้าในการด�าเนินโครงการซึ่งท�าให้ค่าใช้
จ่ายเพิ่มสูงขึ้นหรือติดลบ รวมทั้งท�าให้ประโยชน์ที่คาด 
ว่าจะได้รับจากโครงการต้องล่าช้าออกไป ในขณะที่ 
ประเทศสมาชิกก็ยังต ้องจ ่ายเงินคืนทั้งเงินต ้นและ 
ดอกเบีย้ตามก�าหนดเดมิ (2) การเปลีย่นแปลงของขอบเขต
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โครงการ ซึ่งท�าให้โครงการต้องมีเงินทุนมากขึ้นและท�า 
ให้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับน้อยลงเมื่อเทียบกับเงิน
ทุนที่สูงขึ้นมา (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการชดเชยต่อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการสูงขึ้นเกินกว่าที่ข้อก�าหนดด้าน
การป้องกันผลกระทบเรียกร้องเอาไว้ (4) ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารที่สูงขึ้น และ (5) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน 
เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดย ADB ที่จะไม่ให้เงิน
ทุนแก่โครงการที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่เป็นโครงการ
ทีจ่�าเป็น การขาดนวตักรรม และแนวโน้มทีจ่ะมุง่เน้นใน
เรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนา ตัวอย่างเช่น รัฐบาลศรีลังกาได้ประเมินค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบให้แก่โครงการพัฒนาขนส่งทางภาคใต้ไว้ที่ 
45 ล้านดอลลาร์สหรฐั เนือ่งจากความล่าช้าในการด�าเนนิ 
โครงการและค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนในโครงการชลประทาน 
Chashma Right Bank เองนั้น รายงาน PCR ระบุว่า 
จากจ�านวนเงนิกูท้ัง้หมดที ่ADB อนมุตั ิ12.5 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ ได้ถูกใช้ไปกับการด�าเนินงานตามแผนเยียวยา 
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ได้ 
แสดงความไม่สบายใจที่ต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ ADB ละเมิดนโยบายการปฏิบัติงาน
และระเบียบข้อบังคับของ ADB เอง

61. อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการก่อตั้ง
กระบวนการกลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้น จะต้อง 
น�าไปเทียบกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
กลไกสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบจากโครงการได้ การสร้างความมั่นใจว่า ADB 
จะปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของตนเอง 
และมีส่วนส่งเสริมประสิทธิผลของการด�าเนินงานด้าน
การพัฒนาของ ADB (ย่อหน้าที่ 28-37) ADB จะต้อง
ตระหนักในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและแสดงผลประโยชน์
ของกลไกให้ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB 
ได้เห็น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความรู้สึกเป็น
เจ้าของโดยประเทศสมาชิก ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยว
กับผลประโยชน์และต้นทุนของกลไกการแสดงความรับ 
ผิดชอบนั้นจะช ่วยในการออกแบบและการด�าเนิน
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ

62. กระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการแสดงความ
รับผิดชอบนั้น เรียกร้องทั้งเวลาและทรัพยากรจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ กระบวนการที่ยืดเยื้อ
ออกไปก็ย่อมต้องการเวลาและความพยายามที่มากขึ้น           

อันก่อให้เกิดภาระต่อการท�างานและชีวิตประจ�าวันของ
พวกเขา ดังนั้น ควรจะมีการหาวิธีท�าให้ต้นทุนการท�า
ธุรกรรมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการเผชิญอยู่นั้นลดลง ADB ควรให้ความส�าคัญกับ
การป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับให้มากที่สุดตั้งแต่เริ่มแรก   ปัญหาและ
การละเมิดระเบียบข้อบังคับนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องได้
รับการแก้ไขให้เร็วที่สุด

ความตระหนักและการติดตามผล 
ที่ไม่เพียงพอ

63. การปรึกษาหารือเผยให้เห็นว่า ยังมีการขาดความ
รู้ความเข้าใจในกลไกการแสดงความรับผิดชอบ โดย
เฉพาะในหมู่ชุมชนท้องถิ่น การเข้าถึงผู้คนที่ยังไม่มี
บริการอินเตอร์เน็ตใช้ยังเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวง 
ความรู้ความเข้าใจในหมู่เจ้าหน้าที่ของ ADB เองก็ยัง
ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมฝึก
อบรมและประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร   

64. แม้เรื่องร้องเรียนที่ SPF และ CRP ดูแลอยู่จะ
ได้รับการสอดส่องติดตามเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่มีระบบใด
ที่จะติดตามเรื่องร้องเรียนที่ขาดคุณสมบัติซึ่ง OSPF ส่ง
ต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้
พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติ
งานตั้งแต่แรก ช่องว่างด้านข้อมูลตรงนี้จ�าต้องจะได้รับ
การแก้ไข

การขาดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

65. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ต่างก็ตระหนักในความส�าคัญของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบนี้มากขึ้นในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันช่วยให้ 
ADB สามารถตอบสนองต่อการตรวจสอบการท�างาน
ของ ADB โดยสาธารณชน รวมทั้งเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้
องค์กรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของ
ตนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มุมมองที่เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่มีต่อการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
นั้นยังเป็นมุมมองในด้านลบ มีความจ�าเป็นที่จะเพิ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SPF และ CRP กับเจ้าหน้าที่ของ 
ADB ฝ่ายบริหาร และประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ 
ADB เพื่อให้การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์
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ในเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเปลี่ยนภาพลบที่เจ้าหน้าที่
มองไว้เกี่ยวกับการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับให้เป็นความรู้สึกบวกต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการท�างาน

ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับน้อยเกินไป?

66. ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2554 OSPF 
ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�านวน 39 เรื่อง ขณะที่ CRP ได้
รับค�าร้องขอให้มีการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับจ�านวน 5 เรื่องด้วยกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบาง
คนแย้งว่า CRP ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับน้อยเกินไป อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวก็
สอดคล้องกับธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีอื่นๆ 
ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารโลก
ได้ท�าการสอบสวนเรื่องราวที่มีการร้องเรียนเข้ามาและ
เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบทั้งสิ้นจ�านวน 33 เรื่องใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2554 โดยเฉลี่ยแล้ว
ธนาคารโลกมีเรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายปีละ 2 เรื่องหรือ
น้อยกว่า  แม้จ�านวนเงินกู้ที่ธนาคารโลกอนุมัตินั้นจะสูง
กว่า ADB ถึง 4 เท่า ส่วนส�านักงานผู้ตรวจการที่ปรึกษา
ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International 
Finance Corporation) และส�านักประกันการลงทุน
พหุภาคี (Multilateral Investment Guarantee Agency) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอีก 2 หน่วยภายใต้กลุ่มธนาคารโลกนั้น
ก็ได้รับเรื่องร้องเรียน 127 เรื่องระหว่างปี พ.ศ. 2543 
ถึง พ.ศ. 2553 แต่มีเพียง 8 เรื่องเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปสู่
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
โดยสมบูรณ์ ขณะที่ธนาคารพัฒนาแอฟริกา (African 
Development Bank) ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�านวน 7 เรื่อง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ในจ�านวนนี้มีเพียง 2 
เรื่องเท่าน้ันที่เข้าข่ายได้รับการทบทวนอย่างเต็มรูปแบบ 
ภาคผนวก 6 น�าเสนอจ�านวนของเรื่องร้องเรียนภายใต้
กลไกการแสดงความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

67. การปรึกษาหารือชี้ให้เห็นเหตุผลต่างๆ ที่ท�าให้
จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ ADB ได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของโครงการมีค่อนข้างต�่า เหตุผล

ที่ส�าคัญคือ ระบบส�าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีส่วนร่วม
นั้นมีอยู่แล้วในหลายระดับ (ย่อหน้าที่ 22-27) ปัญหาที่
ท�าให้เกิดความคับข้องใจนั้นโดยมากจะได้รับการแก้ไข
ที่ระดับโครงการและระดับปฏิบัติงาน กลไกการแสดง
ความรับผิดชอบเป็นทางเลือกสุดท้ายส�าหรับการแก้
ปัญหาและทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ
เรื่องร้องเรียนท่ีส่งผ่านกลไกดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในข้อ
ยกเว้น อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจต่อกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบก็ยังมีค่อนข้างจ�ากัด ท�าให้ยังมีผู้
ขอใช้กลไกนี้เป็นจ�านวนน้อย นอกจากนั้น กระบวนการ 
ภายใต้กลไกนี้ก็ยังซับซ้อน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคน
เชื่อว่า ข้อก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ต้องเริ่มต้นที่ขั้นตอนการปรึกษาหารือก่อนที่เขาจะ
สามารถเข้าสู ่ ข้ันตอนการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับได้นั้น จะท�าให้โอกาสที่เขาจะได้อาศัย
การทบทวนดังกล่าวให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเขา
เผชิญอยู่นั้นลดลงตามไปด้วย

68. ดังนั้น สาเหตุของการที่จ�านวนเรื่องร้องเรียนให้
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้นยังมีเป็น
จ�านวนน้อย ก็มีหลายสาเหตุปะปนกันไป ADB จ�าเป็น
ที่จะต้องเสริมสร้างปัจจัยบวกของการแก้ไขปัญหา
ท่ีมีประสิทธิภาพและการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับในระดับโครงการและโดยหน่วยปฏิบัติ
งานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่พยายาม
จัดการแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของ
สาธารณชน การเข้าถึงกลไก   และการขาดการเข้าถึง
กระบวนการของ CRP โดยตรง 

69. ภาคผนวกที่ 7 สรุปจุดแข็งของกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบ จุดอ่อน และพื้นที่ที่อาจต้องได้รับการ
ปรับปรุงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ อันมีการส่งเสริม
การเข้าถึง ความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความมีประสิทธิผล25 

< 

25 E.B. Weiss. 2550. รายงานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินนโยบายการแสดงความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี (Notes on  
 Criteria for Evaluation of Accountability Institutions in MDBs) สุนทรพจน์ต่อที่ประชุมว่าด้วยเรื่องกลไกการแสดงความรับผิดชอบครั้งที่ 4.  
 กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร. 21 มิถุนายน และเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่จัดท�าโดยธนาคารโลก. 2552. การแสดงความรับผิดชอบที่ธนาคารโลก:  
 15 ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ. กรุงวอชิงตัน ดีซี, หน้า 109-113 
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70. บทนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่น�าเสนอ
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่พูดถึงไว้ในบทที่ 3

การท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกลไก
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ได้โดยตรง

71. คณะท�างานซึ่งทบทวนกลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบของ ADB ได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่จะ
แก้ไขมุมมองและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก�าหนดในปัจจุบันที่ท�าให้ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการต้องเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการปรึกษาหารือ26  หลัง
จากได้พิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกเหล่านี้อย่าง
รอบคอบแล้ว คณะท�างานจึงได้เสนอแนะว่า ผู้ร้องเรียน
ควรจะมีโอกาสเข้าถึงหน้าที่การทบทวนความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับได้โดยตรง

72. ภายใต้วิธีการนี้ ผู้ร้องเรียนอาจเลือกว่าจะเริ่มต้น 
ด้วยการปรึกษาหารือหรือการทบทวนความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถ
ออกจากข้ันตอนการปรึกษาหารือและยื่นค�าขอให้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ
ในระหว่างที่กระบวนการยังด�าเนินอยู่ ผู้ร้องเรียนยัง
สามารถยื่นค�าร้องขอให้มีการทบทวนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรึกษาหารือ เมื่อ
ทุกฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเก่ียวกับการด�าเนินแผนงาน
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเมื่อ SPF สรุป
ว่าแต่ละฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับแผน
งานเยียวยาก็ได้ เช่นเดียวกับนโยบายกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 นโยบายใหม่ยังเปิด

โอกาสให้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้มีการทบทวนการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้แม้ในระหว่างการด�าเนินการ
และติดตามผลการด�าเนินแผนงานเยียวยา หากว่าพวก
เขายังมีความกังวลอย่างรุนแรงต่อปัญหาการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ (ย่อหน้าที่ 42 นโยบายกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 เชิงอรรถที่ 2)

73. ผู ้ร ้องเรียนสามารถเปล่ียนจากข้ันตอนการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับไปยังข้ันตอน
ปรึกษาหารือได้ก็ต่อเมื่อ CRP พบว่าค�าขอให้มีการ
ทบทวนดังกล่าวขาดคุณสมบัติ สาเหตุที่มีการก�าหนด
ไว้เช่นนี้ก็เพราะว่า การแก้ไขปัญหาจะมีประโยชน์น้อย
ลงหลังจากได้มีการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับแล้ว ผลการสรุปของ CRP อาจเจาะจงถึงปัญหา
ที่ฝ่ายปฏิบัติงานจะเข้ามาแก้ไข ในทางกลับกัน  แม้ว่า 
CRP จะพบว่า ADB ได้ปฏิบัติตามนโยบายการด�าเนิน
งานและระเบียบปฏิบัติของตนอย่างเต็มที่  หน่วยปฏิบัติ
งานก็ยังสามารถท�าการแก้ไขปัญหาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อช่วยให้ผู้ร้องเรียน
สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกการปรึกษาหารือหรือการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จ�าเป็นต้องมี
การจัดท�าชุดข้อมูลพื้นฐานและแม่แบบและจัดส่งข้อมูล
เหล่านั้นให้แก่ผู้ร้องเรียนตั้งแต่พวกเขาเริ่มค้นหาช่อง
ทางที่จะเข้าถึงกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

การจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
เพียงแห่งเดียว 

74. เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถ
เข้าถึงทั้งข้ันตอนปรึกษาหารือและข้ันตอนทบทวนความ

26 ส�าหรับทางเลือกในการเข้าถึงกลไกโดยตรงและประเด็นอื่นๆ ให้ดูที่ ADB. 2554. รายงานการพิจารณาทบทวนกลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ.  
 เอกสารท�างานฉบับที่ 2. กรุงมะนิลา http://www.adb.org/AM-Review/

การเปลี่ยนแปลงหลักๆ 
ที่น�าเสนอ 
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้โดยตรง ADB จ�าเป็น
ต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพียงแห่งเดียวเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด เจ้าหน้าที่รับค�าร้อง (complaint 
receiving officer : CRO) จะเป็นศูนย์กลางของกระบวน 
การนี้ และควรจะท�าหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการ
ติดต่อส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งหมด 
เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าถึงกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบ

75. หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจ�าต้องมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นกลาง และมีความสามารถใน
การปกปิดความลับที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ให้เปิดเผย 
เพื่อให้แน่ใจว่า CRO มีคุณสมบัติเหล่านี้ คณะท�างานจึง
เสนอแนะให้ OSPF และ OCRP ประสานงานกับ CRO 
ในลักษณะเดียวกันกับที่ OSPF และ OCRP จะประสาน
งานกับเลขานุการฝ่ายบริหารของคณะกรรมการระงับข้อ
พิพาท (Administrative Tribunal) ของ ADB27  CRO 
จะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ ADB ลักษณะของการท�างาน
ของ CRO นั้นก�าหนดให้มีความจ�าเป็นที่ CRO ต้อง
ท�างานแบบเต็มเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสาเหตุ
ที่ CRO ต้องสามารถสนองตอบต่อเรื่องร้องเรียนที่เข้า
มาได้อย่างทันท่วงที

การแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าเยี่ยมชม 
พื้นที่โครงการ 

76. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมพื้นท่ี
โครงการโดย CRP นั้นเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและมี
ความส�าคัญยิ่ง เรื่องอื้อฉาวใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าเยี่ยมชมโครงการย่อมจะก่อความเสียหายแก่
ภาพพจน์ของ ADB ของ CRP และของประเทศผู้กู้ยืม
ด้วย ดังนั้น นโยบายของ ADB เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การ
เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม 
มีความน่าเชื่อถือ และสามารถปฏิบัติได้ คณะท�างานเอง
ก็ตระหนักถึงความอ่อนไหวและความส�าคัญของเรื่องนี้
อย่างเต็มเปี่ยม ในการนี้ หลังจากได้พิจารณาทางเลือก
ต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว คณะท�างานจึงได้เสนอแนะ
ให้ใช้แนวทางการเป็นหุ้นส่วน (partnership approach) 
ส�าหรับการขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ

77.  ภายใต้แนวทางนี้ การด�าเนินการขอเข้าเยี่ยมชม 
พื้นที่ของโครงการโดย CRP จะเป็นไปตามหลักการและ
แนวปฏิบัติเดียวกันกับที่ใช้กับทุกภารกิจของ ADB แต่
ไม่มีข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารสัญญา
เงินกู้ยืม ADB จะใช้ส�านักงานของตนเองและกลไกเชิง
สถาบันที่มีอยู่แล้วเพื่อช่วย CRP ในการขออนุญาตเข้า 
ไปในพื้นที่โครงการ โดยฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของ 
ADB จะอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการขอความ
เห็นชอบจากประเทศผู้กู้ยืมส�าหรับการเข้าเย่ียมชมพื้นที่
โครงการ วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่าง ADB กับ CRP และประเทศผู้กู้ยืม ADB และ
ประเทศผู้กู้ยืมจ�าต้องท�างานร่วมกันในลักษณะการเป็น
หุ้นส่วนเพ่ือให้แน่ใจว่ากลไกการแสดงความรับผิดชอบ
นั้นท�าหน้าที่ของมันได้อย่างราบรื่น

78. วิธีการนี้มีพื้นฐานมาจากข้อพิจารณาว่าการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ADB กับประเทศ
สมาชิกนั้นเป็นมิติหลักของการท�างานร่วมกับประเทศผู้
กู้ยืม โดยมีส�านักงานผู้แทนของ ADB ในแต่ละประเทศ
เป็นผู้ด�าเนินบทบาทที่ส�าคัญ CRP เองก็ควรขอความ
ช่วยเหลือจากคณะกรรมการบริหารของ ADB ในการ
ประสานงานกับประเทศผู้กู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

79. แนวทางในลักษณะการเป็นหุ ้นส่วนกันนี้มีจุด 
มุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ประเทศผู้กู ้ยืมจะ
ปฏิเสธค�าขอเข้าเย่ียมชมพ้ืนท่ีโครงการ การสื่อสาร
อย่างละเอียดถี่ถ้วนจ�าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพ่ือให้ได้
มาซึ่งการอนุมัติโดยประเทศผู ้กู ้ยืมส�าหรับการเข้าไป
ในพื้นที่โครงการ และเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศผู้กู้ยืมจะ
ปฏิบัติตามแผนงานเยียวยาหลังจากการทบทวนความ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประการ
หลังนั้นเป็นสิ่งส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการท�าให้
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้นจะ
กลายเป็นเครื่องมือท่ีมีผลบวกต่อการปรับปรุงคุณภาพ
โครงการโดยรวม

80. การใช้กลไกของ ADB ที่มีอยู่ในระดับสถาบันจะ
ถูกจ�ากัดให้ครอบคลุมแค่การช่วยเหลือ CRP ในการขอ 
ความเหน็ชอบจากประเทศผูกู้ย้มืในการเข้าเยีย่มชมพืน้ที่

27 ADB. 2549. สถานะของคณะกรรมการระงับข้อพิพาท. กรุงมะนิลา
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การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่น�าเสนอ 

เท่านั้น หาใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการทบทวน
หรือท�าให้ความเป็นอสิระของ CRP ต้องสญูเสยีไปไม่ 
ความเป็นอิสระของ CRP นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของ CRP เองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ และความ
สามารถดังกล่าวจะต้องไม่ถูกบั่นทอนโดยการใช้กลไก
ของ ADB ที่มีอยู่ในระดับสถาบันในการยื่นขอความเห็น
ชอบจากประเทศผู้กู้ยืมเพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการ 

81. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่า การ
เข้าเย่ียมชมโครงการนั้นควรจะเกิดขึ้นหากมีการร้องขอ
โดย CRP สมมติฐานของนโยบายกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 ที่ว่า การให้ความเห็นชอบ
ต่อการเข้าเย่ียมชมโครงการจะเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ
นั้นน่าจะได้รับการรักษาไว้ ในสถานการณ์ยกเว้นที่ท�าให้
ประเทศผู้กู้ยืมต้องปฏิเสธค�าขอ ฝ่ายบริหารจะหารือ 
กับประเทศผู ้กู ้ยืมถึงสาเหตุของการปฏิเสธดังกล่าว   
และฝ่ายบริหารจะหารือกับ BCRC และประเทศผู้กู้ยืม
ถึงเรื่องการน�าเหตุผลไปแสดงต่อคณะกรรมการบริหาร
ผ่านรายงานข้อมูล

82. ในกรณีที่มีปฏิเสธค�าขอเข้าเยี่ยมชมโครงการใน 
พื้นที่ (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น) การยุติกระบวน 
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับน่าจะเป็น 
เรื่องที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของ 
ผูร้้องเรียน  ทัง้นี ้ CRP จะท�างานของตนให้เสรจ็เรยีบร้อย 
และส่งมอบรายงานทีเ่สรจ็สมบรูณ์แม้จะไม่ได้เข้าเยีย่มชม 
โครงการก็ตาม โดย CRP จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ 
สรุปรายงานตามความเป็นไปได้ และท�าการคาดคะเน
ตามความเหมาะสมเพื่อให้รายงานสามารถเสร็จลุล่วง
ได้ CRP จะน�าเสนอบทวิเคราะห์ที่ดีที่สุดและระบุราย
ละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้หลังจากที่ได้ใช้วิธีการ
ที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่จ�าเป็น  อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีการเข้าเยี่ยมชม
โครงการซึ่งเป็นปัจจัยที่จ�าเป็นต่อกระบวนการทบทวน
ดังกล่าว  อาจส่งผลให้ CRP ให้น�า้หนักแก่มุมมองของ 
ผู้ร้องเรียนมากขึ้นก็เป็นได้

การเพิ่มพูนความเป็นอิสระ 
ของการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ

83. การศึกษาทบทวนที่น�าไปสู่การก่อตั้ง IED ขึ้นนั้น 
ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงการ
ท�างานของ CRP ให้เป็นอิสระมากขึ้น28  มีการเสนอ
แนะการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่ได้แนวคิดมาจาก
รูปแบบการท�างานของ IED เช่น ประการแรก สมาชิก 
CRP ควรจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
ตามค�าแนะน�าของ BCRC ผ่านการพิจารณาร่วมกัน
กับประธาน ADB อันเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน
กับการแต่งตั้งผู้อ�านวยการทั่วไปของ IED วิธีนี้จะต่าง
ไปจากวิถีปฏิบัติในปัจจุบันซ่ึงก�าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารแต่งตั้งสมาชิก CRP ตามค�าแนะน�าของประธาน
โดยตรง ประการที่สอง ผู้ท�าหน้าที่ประธานของ CRP 
ควรจะเป็นผู้บังคับบัญชาของ OCRP และมีอ�านาจรับ
ผิดชอบอย่างเต็มที่ในการบริการส�านักงาน แทนที่จะ
เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของ OCRP 
เช่นในปัจจุบัน ประการที่สาม ขอบข่ายการท�างานของ 
CRP และกระบวนการจัดสรรงบประมาณควรจะพัฒนา
ให้แข็งแกร่งขึ้น หัวหน้า CRP ควรจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ในการรวบรวมแผนงานและการจัดท�างบประมาณของ 
CRP และ OCRP เข้าด้วยกัน แผนงานและแผนการ
จัดท�างบประมาณประจ�าปีควรจะได้รับการรับรองโดย 
BCRC ผ่านการปรึกษาหารือกับประธาน ADB  ได้รับ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการงบประมาณ และสุดท้าย
ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

84. นอกจากนั้น การศึกษาทบทวนที่น�าไปสู่การก่อตั้ง 
IED ขึ้นดังกล่าวยังได้สรุปว่า ความเป็นอิสระเพียงปัจจัย
เดียวไม่สามารถรับประกันว่าการแสดงความรับผิดชอบ
จะเกิดข้ึนหรือท�าให้การประเมินผลเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ   
การก�ากับดูแลในระดับที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการ
บริหารยังเป็นส่ิงจ�าเป็นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ความรับผิดชอบของกลไกท่ีเป็นอิสระ เช่นเดียวกับ

28 ADB. 2551. การศึกษาทบทวนความเป็นอิสระและประสิทธิผลของหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงมะนิลา
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

บทบาทของคณะกรรมการประสิทธิผลของการพัฒนา
ที่มีต่อ IED การศึกษาทบทวนระบุว่า BCRC ควรจะ
เป็นจุดศูนย์กลางส�าหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CRP 
กับคณะกรรมการบริหาร และเป็นช่องทางส�าหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยว
กับกลไกการแสดงความรับผิดชอบทั้งหลายเพื่อเพิ่ม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเอง   BCRC ควร
ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรปีละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับ 
การท�างานของสมาชิก CRP แต่ละท่าน ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับความเห็นต่อการท�างานของผู้อ�านวยการ
ทั่วไปของ IED ที่คณะกรรมการเพื่อประสิทธิผลของการ
พัฒนาจะต้องให้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกๆ ปี BCRC 
จะขอความคิดเห็นจากประธานของ CRP ในการให้ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับการท�างานของสมาชิก CRP ที่เหลือ
อีก 2 ท่าน

การท�าให้บทบาทของการทบทวน 
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

85. เพื่อให้ความรู้ความช�านาญของ CRP และ
ฝ่ายบริหารไม่สูญเปล่า การทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ให้
แน่ใจว่า ความเสียหายทั้งโดยทางตรงและอย่างมีนัย
ส�าคัญที่มีการกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจาก
ความล้มเหลวของ ADB ในอันที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
การปฏิบัติงานและระเบียบข้อบังคับของ ADB จริงๆ ใน
การแสดงความคิดเห็นต่อข้อสรุปของ CRP ฝ่ายบริหาร
ควรเสนอแนะแผนการเยียวยาที่ผ่านการปรึกษาหารือ
กับผู้กู้ยืมแล้ว และส่งแผนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เชิงลึกที่ CRP ได้รับจากการตรวจสอบการด�าเนินงาน
ของโครงการ ฝ่ายบริหารควรจะให้โอกาส CRP แสดง
ความเห็นเก่ียวกับแผนเยียวยาที่ฝ ่ายบริหารเสนอ 
การอธิบายบทบาทของ CRP และฝ่ายบริหารในการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับให้กระจ่าง
ขึ้นนั้น จะช่วยให้ CRP ใช้ความรู้ความเข้าใจในปัญหา
ซึ่งสั่งสมมาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนเยียวยาของฝ่ายบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วิธีดังกล่าวยังจะช่วย
ให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้ความรู ้ความเชี่ยวชาญของ
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบแผนการเยียวยาท่ี

สมควรแก่การพิจารณา รวมทั้งการน�ามาตรการที่คิดว่า 
เหมาะสมไปเสนอให้แก่ผู้กู้ยืมเพื่อขอความเห็นชอบ และ
ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติด้วย วิธีการนี้จะ
เสริมสร้างบทบาทของ CRP ในการวางรูปแบบมาตรการ
เยียวยา และยังท�าให้หน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงของ CRP 
และฝ่ายบริหารมีความกระจ่างชัดขึ้น CRP จะท�าหน้าที่ 
ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการ
เยียวยา

86. ประสบการณ์ของ IED แสดงให้เห็นว่าในขณะที่
ความเป็นอิสระเป็นหัวใจหลักท่ีจะน�าไปสู่ความน่าเชื่อถือ 
ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ แต่ความเป็นอิสระ
ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องหมายความถึงการแบ่งแยกฝ่ายที่
ตรวจสอบและฝ่ายที่ถูกตรวจสอบออกจากกัน ในการนี้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยความร่วมมือ CRP 
ควรพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการทบทวน       
ผู้กู้ยืมควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนก่อน และ
หลังจากที่มีการพิจารณาคุณสมบัติของเรื่องที่มีการร้อง
เรียนเข้ามาแล้ว ผู้กู้ยืมก็ควรจะมีโอกาสที่จะได้แสดง
ความคิดเห็นต่อการรายงานสรุปการทบทวนฉบับร่าง
ของ CRP วิธีนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจตั้งแต่เริ่ม
แรกของการทบทวนและอ�านวยความสะดวกต่อการ
ด�าเนินตามแผนเยียวยา เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารของโลก CRP ควรให้โอกาสแก่
ฝ่ายบริหารที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานสรุปก่อน
ที่ CRP จะตัดสินว่าค�าร้องนั้นสมควรจะได้รับการตรวจ
สอบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม CRP แต่เพียงผู้เดียวที่มี 
หน้าที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนและผลลัพธ์ของกระบวน 
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

การสร้างความชัดเจนเรื่องวันปิดรับค�าร้อง

87. การก�าหนดให้วันสุดท้ายส�าหรับรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่งไปข้ึนอยู่กับวันที่น�า
รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการ หรือ PCR ออก
เผยแพร่นั้น ก่อให้ให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวันปิด
รับค�าร้อง เนื่องจากไม่มีผู้ใดจะทราบได้ถึงวันที่แน่นอน
ของการออก PCR ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มได้เสนอ
แนะให้มีการขยายวันปิดรับเรื่องออกไปจนกระทั่งหลัง
วันที่ PCR ออกมาแล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันที่ PCR 
จะออกนั้นมีความไม่แน่นอนสูง การขยายวันปิดรับเรื่อง
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การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่น�าเสนอ 

โดยที่ยังต้องขึ้นอยู่กับวันออก PCR ก็ไม่น่าจะเป็นวิธี
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ทางเลือกที่ดีกว่าน่าจะเป็นการ
ก�าหนดวันปิดรับเรื่องร้องเรียนเป็นวันที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถรับรู้ได้อย่างกระจ่างชัดล่วงหน้า เช่น วันปิด
โครงการเงินกู้หรือเงินให้เปล่า ซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจน
และมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ตลอดทั้งวงจร
โครงการ29  ในการนี้ อาจก�าหนดให้วันปิดรับเรื่องร้อง
เรียนคือเวลาหลังจากที่โครงการเงินกู้หรือเงินให้เปล่า
นั้นๆ ปิดตัวลงแล้ว เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีความชัดเจน
และความแน่นอนมากขึ้น และโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าวันปิดรับเรื่องซึ่งขึ้นอยู่กับ PCR 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน30  

88. ภาคผนวกที่ 8 เปรียบเทียบคุณสมบัติที่ส�าคัญของ 
กลไกการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการ
พัฒนา 9 แห่ง รวมทั้งวันปิดรับเรื่องร้องเรียน

การปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

การปรับปรุงกระบวนการ

89. ข้ันตอนการปรึกษาหารือของกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบได้ก�าหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องแสดงความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรายงานการทบทวน
และรายงานการประเมินผลของ SPF ข้อก�าหนดนี้ใน
บางครั้งสร้างภาระให้แก่ผู้ร้องเรียนและสร้างความล่าช้า
ให้แก่กระบวนการ แทนที่จะให้การแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนี้เป็นข้อก�าหนด ควรเสนอ
ให้การกระท�าดังกล่าวเป็นเพียงทางเลือกหน่ึงส�าหรับผู้
ร้องเรียน การขอรับความคิดเห็นจากผู้ร้องเรียนสามารถ
ท�าได้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อผู้ร้องเรียนและรวดเร็วมาก
ขึ้น เช่น ผ่านการพบปะหารือ การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการสนทนาทางโทรศัพท์ ในขณะที่ 
SPF ควรแจ้งประธาน ADB ให้ทราบถึงข้อร้องเรียน
และผลของการตรวจสอบ ข้อก�าหนดในปัจจุบันที่บังคับ
ให้ SPF ต้องปรึกษากับประธาน ADB เกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการนั้นไม่มีความจ�าเป็นและควรจะยกเลิก
90. กลไกส�าหรับจัดการกับเรื่องคับข้องใจของผู้ที่ได้
รับผลกระทบทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับโครงการ 
ควรจะมีขอบเขตส�าหรับการแก้ไขปัญหามากขึ้น โดย 
SPF สามารถน�าฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและกลไก
ในระดับโครงการส�าหรับจัดการกับเรื่องคับข้องใจเข้ามา
ในกระบวนการหาก SPF เห็นว่าการกระท�าดังกล่าวจะ
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการแก้ไข
ปัญหา  ทั้งนี้ SPF ควรตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีและระดับ
ของการมีส่วนร่วมดังกล่าวตามความจ�าเป็นของแต่ละ
กรณี

91. SPF และ CRP ควรท�าให้กรอบเวลาส�าหรับการ
ตรวจสอบติดตามผลนั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยขึ้น
อยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโครงการที่ตรวจสอบ การ
ตรวจสอบของ SPF โดยทั่วไปแล้วไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 
ปี และการตรวจสอบของ CRP โดยทั่วไปไม่ควรใช้เวลา
เกิน 3 ปี

92. เอกสารที่ก�าหนดให้ต้องย่ืนประกอบการร้องเรียน
นั้น ควรจะมีความซับซ้อนน้อยลง โดยควรเน้นข้อมูลที่
จ�าเป็นที่จะช่วยให้การน�าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบนั้นง่ายขึ้น ในขณะที่การก�าหนดให้ผู้ร้องเรียน 
ระบุผลลัพธ์ที่ประสงค์ควรเป็นแค่ทางเลือกไม่ใช่ข้อ
ก�าหนด ในขณะเดียวกัน การก�าหนดให้เสนอข้อมูล
ประกอบการร้องเรียนเฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้นก็จะช่วยลด
เวลาในการประมวลผลการร้องเรียนในภายหลัง

93. นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบควรเปิด
โอกาสให้ผู้ร้องเรียนสามารถให้ข้อมูลและหลักฐานเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับประเด็นท่ีเขาร้องเรียนเข้ามาระหว่างที่อยู่
ในข้ันตอนการแก้ไขปัญหาหรือในขณะท่ีก�าลังอยู ่ใน
กระบวนการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ก็ได้ การท�าเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ผู้ร้องเรียน
ในอันที่จะหาข้อมูลสนับสนุนข้อกล่าวหาของเขาให้ได้
มากขึ้น  

29 ตามค�าแนะน�าส�าหรับการบริหารโครงการ (4.05) วันปิดโครงการเงินกู้หรือเงินให้เปล่าคือ วันสุดท้ายที่ผู้กู้ยืมจะท�าการเบิกจ่ายเงินกู้หรือเงินให้เปล่า 
 นั้น
30 การวิเคราะห์วันออก PCR ระหว่างปี พ.ศ. 2551 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 นั้น แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างที่ไม่มีความคงที่ ชี้ให้เห็นถึงความ 
 ไม่แน่นอนและการที่คาดหมายได้ล�าบาก การใช้วันปิดโครงการเงินกู้ยืมหรือเงินให้เปล่าบวก 2 ปีนั้น โดยเฉลี่ยจะยืดระยะเวลาการปิดรับเรื่องร้อง 
 เรียนออกไปอีก 280 วัน เมื่อเทียบกับวันปิดรับเรื่องที่ขึ้นอยู่กับวันออก PCR
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นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2555

การปรับปรุงประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย

94. เน่ืองจากกลไกการแสดงความรับผิดชอบเป็น
กลไกที่มีความต้องการเป็นตัวขับเคลื่อน ค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจากการท�างานของกลไกจึงสามารถแยกออกได้
เป็นสองส่วนคือ (1) ต้นทุนคงที่ส�าหรับการรักษาและ 
ด�าเนินกลไก ไม่ว่าจะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากน้อย
แค่ไหน และ (2) ต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับ 
ความต้องการและปริมาณของงานที่เข้ามา31  ในปัจจุบัน 
OSPF ได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 1 คนนอกเหนือ
ไปจากผู้ประสานงานพิเศษโครงการหรือ SPF และ 
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น 1 คน กับเจ้าหน้าที่ธุรการอีก 1 คน
ด้วย OCRP มีเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 2 คน เจ้าหน้าที่ใน 
ท้องถิ่น 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการอีก 1 คน เพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ประธานของ CRP และสมาชิกที่
เหลืออีก 2 ท่าน จากการวิเคราะห์ปริมาณงานที่ผ่าน
มาของพวกเขา ได้มีการน�าเสนอว่าการท�างานพื้นฐาน
ส�าหรับ OSPF และ OCRP ควรมีความคล้ายคลึงกัน

95. นโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้ประธาน 
CRP ท�างานเต็มเวลาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีเพื่อ
จัดระเบียบ OCRP และด�าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ย่อหน้า 97 ของนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
ฉบับปี พ.ศ. 2546 เชิงอรรถที่ 2) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ประธาน CRP ได้ท�างานเต็มเวลา
มานานถึง 6 จากระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปีด้วยกัน ในขณะ
ที่สมาชิก CRP ที่เหลือต่างก็ท�างานแบบนอกเวลา ซึ่ง
กลายมาเป็นรูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเสริมสร้าง 
CRP และเพื่อให้ประธานของคณะปฏิบัติงานตามอ�านาจ
ที่ได้รับมอบหมายมาในฐานะผู้น�าของ OCRP ได้ดียิ่งขึ้น 
คณะท�างานจึงเสนอแนะให้ประธาน CRP ท�างานแบบ
เต็มเวลา

การเสริมสร้างความตระหนัก 
และเพิ่มพูนการเรียนรู้

96. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ร่วมของ OSPF 
และ OCRP นั้นควรจะออกแบบมาให้สนับสนุนกิจกรรม

ดังต่อไปนี้ (1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ ADB (2) การประชาสัมพันธ์โดยมีเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงในหมู่คณะผู้ด�าเนินโครงการของภาครัฐ 
และ (3) การท�างานกับเจ้าหน้าที่ในส�านักงานผู้แทน
ของ ADB ในแต่ละประเทศ และการด�าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นกิจวัตรในหมู่ประเทศสมาชิก
ที่ก�าลังพัฒนาของ ADB โดยให้ชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล 
NGOs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วม ส�านักงานผู้แทนของ ADB ในแต่ละประเทศ 
ควรมีเจ้าหน้าท่ีส�าหรับประสานงานกับคณะท�างานของ
โครงการในการจัดการแก้ไขประเด็นปัญหาที่สร้างความ
คับข้องใจ และการประชาสัมพันธ์บทบาทของกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบให้สาธารณชนส่วนใหญ่ได้ทราบ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงานควรจะท�าหน้าที่เป็นช่อง
ทางหลักส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งควรจะได้รับการมองว่าเป็น
เครื่องมือส�าหรับการเรียนรู้และการสร้างประสิทธิผลของ
การพัฒนาแทนที่จะเป็นอุปสรรค

97. OSPF และ OCRP ติดตามกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของการร้องเรียนทั้งหมดที่พวกเขาเข้าไปดูแล
รับผิดชอบ ขอบเขตของการติดตามการควรจะขยายให้ 
ครอบคลุมเรื่องร้องเรียนท่ีถูกส่งต่อไปยังฝ่ายปฏิบัติ
งานอันมีเหตุมาจากการที่ผู้ร้องเรียนมิได้พยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น 
ฝ่ายปฏิบัติงานควรมีการเก็บบันทึกการประชุมและการ
สนทนาอื่นๆ กับผู้ร้องเรียน การท�าเช่นนี้น่าจะท�าให้
ข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์และการลดปัญหานั้นมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาได้มีการน�าวิธีประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับการนี้ไปใช้บ้างแล้ว (ย่อหน้าที่ 40)

98. OSPF และ OCRP ควรกลั่นกรองบทเรียนจาก
การด�าเนินงานของพวกเขา ปัจจุบันนี้ OSPF และ CRP 
จัดท�ารายงานประจ�าปีอย่างเป็นเอกเทศจากกัน เพื่อ
ให้การท�างานของทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องกันมาก
ขึ้น  ได้มีการน�าเสนอให้ทั้งสองฝ่ายจัดท�ารายงานประจ�า
ปีเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในปัจจุบันทั้ง OSPF และ OCRP 
ต่างก็มีเว็บไซต์เป็นของตนเองซ่ึงท�าให้แต่ละฝ่ายท�างาน

31 ค�าว่า “ต้นทุนคงที่” ในเอกสารฉบับนี้หมายถึง ทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับสนับสนุนการท�างานพื้นฐานของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ โดยไม่ 
 ค�านึงถึงจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายของส�านักงานและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ 
 รักษาและด�าเนินกลไกการแสดงความรับผิดชอบ ส่วนค�าว่า “ต้นทุนผันแปร” นั้นหมายถึง ทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ม ี
 ความผันผวน เช่น ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการว่าจ้างพิเศษ (ตามแต่จะระบุในสัญญา) 
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การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่น�าเสนอ 

กันอย่างไม่ปะติดปะต่อ และไม่สนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผล 
กระทบเข้าถึงข ้อมูลของทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มท่ี   
(เพราะต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์สองแห่งแทนท่ี
จะเป็นแห่งเดียว) ดังนั้น เว็บไซต์ของ OSPF และ OCRP 
อีกทั้งข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบควรจะถูกน�าไปรวมเข้าด้วยกันภายใต้
เว็บไซต์กลไกการแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเว็บไซต์ ADB ที่เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าไป
ใช้ได้ (adb.org) ในท�านองเดียวกัน สัญลักษณ์และ
หัวจดหมายของ OSPF และ OCRP (หรือ SPF และ 
CRP) ควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสัญลักษณ์และ
หัวจดหมายของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ   
 
99. ทั้ง OSPF  OCRP IED และ RSDD ควรผลิต
รายงานบันทึกการเรียนรู้ร่วมกันทุก 3 ปี เพื่อกลั่นกรอง
บทเรียนและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
ความพยายามร่วมกันของหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ในอันที่จะปรับปรุง
การออกแบบโครงการและการด�าเนินงานตามแผนให้
ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วย ADB ให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือ
ป้องกนัไม่ให้ปัญหาทีพ่บบ่อยต้องเกดิขึน้ซ�า้ๆ ซากๆ     และ 
เพื่อเกื้อหนุนต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้
กลไกการแสดงความรับผิดชอบถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ
ในเชิงบวกส�าหรับการเรียนรู้

100. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ADB จะ
ช่วยท�าให้การน�าบทเรียนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้นั้นเป็น
ไปอย่างรวดเร็วขึ้น OCRP ควรเสนอบรรยายสรุปต่อ 
BCRC อย่างสม�่าเสมอ (เช่น รายไตรมาส) และอาจรวม 
การบรรยายสรุปสาระส�าคัญของรายงานว่าด้วยการ
ด�าเนินงานของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ ซึ่ง 
OSPF กับ OCRP จัดท�าร่วมกันปีละครั้งเข้าไปด้วยก็ได้   
ส่วนการฝึกอบรมและการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ ADB นั้นก็ควรจัดให้มีเป็นกิจวัตรต่อ
ไป

101. นอกจากนี้ ADB ยังควรปรับปรุงข้อความบาง 
อย่างเพื่อท�าให้สารของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
มีความชัดเจนมากขึ้น ประการแรก “ขั้นตอน (หรือช่วง) 
การปรึกษาหารือ” (consultation phase) ควรจะเปลี่ยน
เป็น “กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหา” (problem solving 
function) นโยบายฉบบัปี พ.ศ. 2546 ใช้ค�าว่า “การปรกึษา
หารือ” เพราะมีความกังวลว่าการใช้ค�าว่า “แก้ปัญหา” 
จะสร้างความคาดหวังว่า OSPF จะสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การปรึกษาหารือในระหว่าง
การทบทวนผลการด�าเนินงานของกลไกนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า 
ความเสี่ยงที่จะเกิดความคาดหวังอันอาจไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีมากนัก ดัง
นั้น ค�าว่า “การแก้ไขปัญหา” จึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของหน้าที่ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น 
ประการที่สอง นโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 อ้างถึงกรณี
ที่ OSPF ได้รับค�าร้องเรียนว่าเป็น “เรื่องร้องเรียน” ใน
ขณะที่เรียกกรณีซึ่งถูกส่งเข้าไปที่ CRP ว่าเป็น “ค�าขอ” 
เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนและแยกเรื่องท่ีอยู่ภายใต้
กลไกการแสดงความรับผิดชอบออกจากเรื่องอื่นๆ ที่ 
สามารถจัดการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของ 
ADB ให้เห็นอย่างเด่นชัด จึงมีการน�าเสนอว่ากรณีที ่
OSPF และ CRP เข้าไปดูแลจัดการนั้นจะถูกเรียกว่า 
“เรือ่งร้องเรยีน” และผูท้ีข่อให้มกีารพจิารณาเรือ่งเหล่านัน้ 
จะถูกเรียกว่า “ผู้ร้องเรียน”  ประการที่สาม เนื่องจาก 
ผู ้ร ้องเรียนจะสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้
ระหว่างการแก้ไขปัญหากับการทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับ ค�าว่า “ช่วง” หรือ “ขั้นตอน” 
(phase) ซึ่งแสดงนัยถึงแนวทางอันมีล�าดับขั้นตอน ควร
จะถูกแทนที่ด้วยค�าว่า “หน้าที่” (function) < 
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102. บทนี้จะใช้นโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 เป็นพื้นฐาน 
และรวมเอาข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในบทที่ 4 และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอื่นๆ เข้าไว้ด้วย  

วัตถุประสงค์และหลักการ

103. วัตถุประสงค์ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
คือ การเสนอช่องทางที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการที่ 
ADB มีส่วนสนับสนุนได้แสดงความกังวลของเขาออก
มาให้ประจักษ์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่เขาต้องเผชิญอยู่ รวมทั้งเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจ
สอบข้อกล่าวหาที่ว่า ADB ได้ละเมิดกฎระเบียบและ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ADB เอง อันเป็นการกระท�า
ที่ได้สร้างหรือสามารถสร้างความเสียหายท้ังโดยทางตรง
และอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

104. กลไกการแสดงความรับผิดชอบได้รับการออก 
แบบมาเพื่อ (1) เพิ่มประสิทธิผลของการพัฒนาและ
คุณภาพของโครงการที่ ADB มีส่วนร่วม (2) ตอบสนอง 
ต่อความกังวลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครง 
การและสร้างความเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งหมด (3) สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุดด้าน
วิชาชีพและวิชาการของบุคลากรและในการปฏิบัติงาน 
(4) เป็นกลไกที่มีความเป็นอิสระและโปร่งใสที่สุดเท่าที่ 
จะเป็นได้ (5) มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย และ  
(6) สนับสนุนกลไกส�าหรับการก�ากับดูแลอื่นๆ การตรวจ
สอบบัญชี การควบคุมคุณภาพ และระบบการประเมิน
ผลที่มีอยู่แล้วใน ADB

105. กลไกการแสดงความรับผิดชอบจะเป็นกลไกซึ่ง
เปรียบเสมือน “ทางเลือกสุดท้าย” ADB จ�าเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุงการออกแบบและการด�าเนินโครงการตาม
แผนรวมทั้งกลไกการเรียนรู้ของ ADB ให้เข้มแข็ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนและสร้างความม่ันใจว่าจะมี
การปฏิบัติตามข้อบังคับตั้งแต่เริ่มแรก และเพื่อจัดการ
ดูแลประเด็นปัญหาซึ่งสร้างความกังวลให้แก่ผู ้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการอย่างสมเหตุสมผลให้หมดไปโดย
ใช้กลไกที่มีอยู่ในระดับโครงการและระดับการปฏิบัติงาน
เอง

โครงสร้าง

106. กลไกการแสดงความรับผิดชอบประกอบไปด้วย
สองหน้าที่ โดย SPF จะเป็นผู้น�ากลไกส�าหรับการแก้ไข
ปัญหาไปใช้ตอบสนองต่อปัญหาท่ีประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ ADB มีส่วนสนับสนุน
ผ่านวิธีการต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่ไม่
เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นสูง ส่วน CRP นั้นจะ
เป็นผู ้น�าหน้าที่การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับไปใช้ในการสอบสวนข้อกล่าวหาว่า ADB ได้
ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของ ADB เอง และได้ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงทั้งโดยทางตรงและอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

107. เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถ
เข้าถึงกลไกได้ง่ายโดยผ่านหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
แห่งเดียว โครงสร้างกลไกแบบ 2 ส่วนนี้จะได้รับการ
สนับสนุนจาก CRO ซึ่งจะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนท่ีต้องการเข้าถงึกลไกการแสดงความรบัผดิชอบ 

นโยบายกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบที่ได้รับ
การปรับปรุง
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ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงิน

กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหา

108. SPF จะเป็นผู้บังคับบัญชาของ OSPF โดยตรง 
OSPF จะมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 1 คน และเจ้าหน้าที่
ธุรการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการสรรหาจากผู้สมัครใน
ประเทศอีก 2 คน SPF จะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
พิเศษและมีต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้อ�านวยการส�านัก ใน
ฐานะที่ SPF ได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน ADB หลัง
จากการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารแล้ว SPF 
จะรายงานตรงต่อประธาน ส�านักงาน OSPF อาจเชิญ
ให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่
กระบวนการแก้ไขปัญหาและการเตรียมการอื่นๆ ที่ผ่าน
การอนุมัติจาก ADB เพื่อสนับสนุนการท�างานรวมถึง
กิจกรรมติดตามตรวจสอบความคืบหน้าต่างๆ แต่การ
ว่าจ้างที่ปรึกษานั้น ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการใช้
ที่ปรึกษาของ ADB ปี พ.ศ. 2553 (Guidelines on the 
Use of Consultants ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ภายหลังตามความเหมาะสม)  

109. หลักเกณฑ์ส�าหรับการคัดเลือก SPF จะรวมถึง 
(1) ความสามารถในการจดัการเรือ่งร้องเรยีนอย่างทัว่ถงึ 
และเป็นธรรม (2) ความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานและ
ความเป็นอิสระจากหน่วยปฏิบัติงาน (3) ความเข้าใจใน 
ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาและสภาพความเป็นอยู่ใน
ประเทศก�าลังพัฒนา และ (4) ความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ ADB หรือสถาบันที่มี
ลักษณะการท�างานคล้ายคลึงกัน และ/หรือประสบการณ์
ในภาคเอกชนทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยจะเป ็น
คุณสมบัติที่พึงปรารถนา วาระของ SPF จะอยู่ที่ 3 ปี 
และอาจจะต่อได้อีก 2 ปี หาก SPF เคยเป็นเจ้าหน้าที่ 
ADB มาก่อน SPF ต้องหยุดการท�างานในหน่วยงานใดๆ 
ของ ADB มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีก่อนที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้เข้ามาท�าหน้าที่นี้ SPF ต้องแจ้งให้ประธาน 
ADB ทราบทันทีหากมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ไม่ว่า
จะผลประโยชน์ส่วนตัวในโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการ
แก้ไขปัญหา หรือเคยมีส่วนในการด�าเนินโครงการมา
ก่อน SPF มีสิทธิที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ของ ADB ทุกคน รวมทั้งเรียกขอข้อมูลหรือบันทึกการ

ประชุมต่างๆ ที่ SPF เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง ยกเว้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการปกปิดเป็น
ความลับ

110. ประธาน ADB จะประเมนิประสทิธภิาพการท�างาน 
ของ SPF การด�าเนินการเพื่อวางแผนงาน การจัดท�า 
งบประมาณ และการวางอัตราก�าลังของ OSPF จะเป็น 
ไปในลักษณะเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ใน ADB และม ี
ความยืดหยุ่น เพื่อให้แผนงานและงบประมาณมีความ 
เหมาะสมและสามารถรองรับกลไกส�าหรับการแก้ไข
ปัญหาซึง่มคีวามต้องการเป็นตวัขบัเคลือ่นได้ หากจ�าเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณเพิ่มเติมส�าหรับ OSPF 
จะต้องได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการส�าหรับการวาง 
แผนงานและกรอบงบประมาณ หรือผ่านความเห็นชอบ 
ของประธาน ADB32  ทั้งนี้ ส�านักงบประมาณ บุคลากร 
และระบบบริหารจัดการ (Budget, Personnel, and 
Management Systems Department : BPMSD) จะ
ดูแลการจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางของ ADB

กลไกส�าหรับการทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับ

111. คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ (CRP) จะประกอบไปด้วยสมาชิกสามคนโดย 
จะมีสมาชิกหนึ่งคนเป็นประธาน ประธานของ CRP จะ 
ท�างานแบบเต็มเวลา ในขณะที่สมาชิกอีก 2 คนที่เหลือ 
จะท�างานแบบนอกเวลาและถูกเรียกตัวเมื่อมีความ
จ�าเป็น สมาชิก CRP จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรม 
การบริหาร ตามข้อเสนอแนะของ BCRC และหลังจาก
การหารือกับประธาน ADB BCRC จะเป็นผู้ด�าเนินการ
ค้นหาและคัดเลือกสมาชิก CRP โดยอาจเรียกใช้บริการ
ของบริษัทสรรหาผู้บริหารระดับสูงก็ได้หาก BCRC เห็น
ว่ามีความจ�าเป็น ส่วนขั้นตอนด้านธุรการต่างๆ นั้นจะมี 
BPMSD เป็นผู้ดูแล

112. สมาชิก CRP แต่ละคนจะมีวาระการท�างาน 5 ปี 
และไม่สามารถต่อได้ สมาชิกสองคนจะมาจากประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค โดยอย่างน้อยหนึ่งประเทศต้องเป็น
ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB สมาชิกคนที่

32 เมื่อจ�านวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเป็นการชั่วคราว  
 เพื่อให้ OSPF สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
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สามจะมาจากประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค เกณฑ์การ
คัดเลือกสมาชิกจะประกอบไปด้วย (1) ความสามารถ
ในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
(2) ความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานและความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร (3) มีประสบการณ์หรือความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาและสภาพความ
เป็นอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา และ (4) ความรู้เกี่ยวกับ 
และ/หรือประสบการณ์ในการด�าเนินงานของ ADB หรือ
สถาบันพัฒนาที่มีลักษณะการด�าเนินงานคล้ายคลึงกับ 
ADB และ/หรือประสบการณ์ในภาคเอกชน

113. กรรมการ กรรมการส�ารอง ที่ปรึกษากรรมการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาจะไม่มี
สิทธิ์ที่จะด�ารงต�าแหน่งใน CRP จนกว่าเวลาจะผ่านไป
แล้วอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่สถานะการเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของ ADB ได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังจากที่เข้า
มาด�ารงต�าแหน่งใน CRP สมาชิกคณะบุคคลดังกล่าว
จะไม่สามารถเข้ามารับต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ใน ADB ได้
อีกในอนาคต สมาชิกของ CRP อาจถูกสั่งให้ออกจาก
ต�าแหน่งหน้าที่ได้ในลักษณะเดียวกันกับท่ีได้รับการ
แต่งตั้งเข้ามาหากพบว่าสมาชิกผู้นั้นขาดประสิทธิภาพ
และ/หรือได้ประพฤติมิชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะ
เดียวกัน สมาชิกก็อาจจะถูกกันออกจากการทบทวนได้
หากเขาหรือเธอมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการหรือเคย
มีส่วนร่วมในโครงการอย่างมีนัยส�าคัญก่อนที่โครงการ
จะถูกน�าเข้ากระบวนการทบทวน สมาชิกจะต้องแจ้งให้ 
BCRC ทราบทันทีหากมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในโครงการ
หรือเคยมีส่วนร่วมในโครงการที่ก�าลังอยู่ในกระบวนการ
ทบทวนอย่างมีนัยส�าคัญมาก่อน

114. CRP จะเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ค้นหาข้อเท็จจริง 
และน�าเสนอรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริหารผ่าน 
BCRC สมาชิก CRP จะไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินผลการท�างานประจ�าปีเช่นเดียวกับพนักงานโดย
ทั่วไป แต่ประธานของ BCRC จะให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การท�างานของสมาชิก CRP อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นรายปี โดยปรึกษาหารือกับสมาชิกของ BCRC คน
อื่นๆ BCRC จะขอความเห็นจากประธาน CRP ก่อนที่
จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท�างานของสมาชิก CRP 
ที่เหลืออีก 2 คน

115. คณะกรรมการบริหารจะก�าหนดอัตราเงินเดือน
ของประธาน CRP ของตามข้อเสนอแนะของ BCRC ที่

ผ่านการหารือกับประธาน ADB แล้ว อัตราการขึ้นเงิน
เดือนของประธาน CRP ในแต่ละปีจะมาจากค่าเฉลี่ย 
ของอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของรองประธาน ADB 
สมาชิก CRP ที่ท�างานแบบนอกเวลาจะได้รับค่า
ตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้เป็นสมาชิกของ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบในสถาบันอื่นๆ ได้รับ 
หรือข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความเช่ียวชาญของพวก
เขา  

116. CRP อาจเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้ามา
เป็นที่ปรึกษาให้แก่กระบวนการทบทวน และการเตรียม 
การอื่นๆ ที่ผ่านการอนุมัติจาก ADB เพื่อสนับสนุนการ
ท�างานของ CRP รวมถึงการติดตามตรวจสอบความ
คืบหน้าหลังการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยการว่าจ้างที่ปรึกษานั้นต้อง
สอดคล้องกับแนวทางในการใช้ที่ปรึกษาของ ADB ปี 
พ.ศ. 2553 (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
ตามความเหมาะสม) CRP มีสิทธิที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ 
และผู้บริหารของ ADB ทุกคนรวมทั้งเรียกขอข้อมูลหรือ
บันทึกการประชุมต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการ
ทบทวน ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่โดยทั่วไปแล้วจะได้รับ
การปกปิดเป็นความลับ

117. ส�านักงานคณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับ (Office of the Compliance  
Review Panel : OCRP) เจ้าหน้าที่ของ OCRP จะให้การ
สนับสนุนการท�างานของ CRP โดยประธานของ CRP 
จะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ OCRP ส�านักงานจะ
มีเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 1 คน และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่สรรหาจากผู้สมัครในประเทศอีก 2 คน  
เจ้าหน้าที่ต่างชาติจะรายงานตรงต่อประธานของ CRP 

118. เจ้าหน้าที่ของ OCRP จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ADB 
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการว่าจ้างพวกเขาจะเป็นข้อ
ก�าหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับพนักงานของ ADB คน
อื่นๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎระเบียบส�าหรับพนักงานและ 
ค�าสั่งทางการบริหารจัดการของ ADB (ADB staff  
regulations and administrative orders) เจ้าหน้าที่ 
OCRP สามารถที่จะมาจากหรือโอนย้ายไปปฏิบัติงานใน 
ส่วนอื่นๆ ของ ADB ได้ จากประสบการณ์ที่ IED ได้
แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นในการโอนถ่ายพนักงานนี้ จะ
ช่วยป้องกนัไม่ให้ CRP กลายเป็นองค์กรที่โดดเดีย่วจาก 
ADB และยงัเป็นการเพิม่คณุค่าของทั้งการทบทวนความ 
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ถูกต้องและการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

119. ประธานของ CRP จะมหีน้าทีร่วบรวมแผนงานและ 
งบประมาณประจ�าปีของทัง้ CRP และ OCRP เข้าไว้ด้วย 
กัน โดยแผนงานและงบประมาณดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก BCRC และผ่านการปรึกษาหารือกับ
ประธาน ADB แล้ว รวมทั้งผ่านการตรวจสอบโดยคณะ 
กรรมการพิจารณางบประมาณภายใต้คณะกรรมการ 
บริหาร แผนการท�างานและข้อเสนองบประมาณจะถูก
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอค�าอนุมัติแยก
ต่างหากจากการขออนุมัติงบประมาณเพื่อการบริหาร
ของ ADB โดยรวม การจัดท�าแผนงานและงบประมาณ
นี้จะต้องมีความยืดหยุ่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้สามารถรอง 
รับการท�างานของหน้าที่การทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับซึ่งมีความต้องการเป็นตัวขับเคล่ือน
ได้ หากจ�าเป็น ประธานของ CRP อาจปรกึษาหารือกับ 
สมาชกิ CRP อืน่ๆ เพือ่ท�าการขออนมุตัทิรพัยากรมนษุย์ 
และงบประมาณเพิม่เตมิส�าหรบัคณะท�างานได้33  BCRC  
จะให้ความเห็นชอบต่อค�าขอทรัพยากรเพิ่มโดยปรึกษา
หารือกับประธาน ADB ก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะ
กรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติ หน่วยงาน BPMSD จะ
ดูแลการจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางของ ADB

120. คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับ จะประกอบไปด้วยด้วยคณะกรรม 
การบริหาร 6 คน ซึง่รวมถงึสมาชกิจากประเทศในภมูภิาค 
4 คน (อย่างน้อย 3 คนจะต้องมาจากประเทศผู้กู้ยืม) 
และสมาชกิ 2 คนจากประเทศนอกภมูภิาคสมาชกิ BCRC 
จะได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบขั้นตอนของคณะกรรม 
การบริหาร ส�านักงานเลขานุการจะท�าหน้าที่สนับสนุน
การท�างานของ BCRC

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

121. OSPF และ OCRP จะร่วมกันประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน (complaint receiving  
officer : CRO) ซึ่งได้รับการสรรหาจากภายนอก ADB 

ในลักษณะเดียวกันกับการประสานงานกับเลขานุการ
ฝ่ายบริหารของการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทของ ADB (ADB’s  
Administrative Tribunal) CRO จะท�างานเต็มเวลาเพื่อ
ให้สามารถตอบสนองผู้ร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที โดย
จะรายงานตรงต่อ SPF และประธาน CRP

การให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย

122. ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมายจะท�าหน้าที่ให้ค�า
แนะน�าปรึกษาแก่ OSPF SPF OCRP CRP BCRC และ
คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะทาง
กฎหมายของ ADB สิทธิ และพันธกรณีภายใต้บทบัญญัติ
เรื่องการก่อตั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (the Charter)34  และ 
ข้อตกลงใดๆ ที่ ADB เป็นคู่สัญญา รวมทั้งในเรื่องอื่น
ใดที่เกี่ยวกับสิทธิและภาระหน้าที่ของ ADB อันเกี่ยวกับ
เรื่องเรียนใดๆ ภายใต้นโยบายกลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้มี
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

123. ส�านักงานที่ปรึกษาทั่วไปจะอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ CRP เพื่อให้ CRP สามารถเข้าถึงค�าแนะน�าด้าน 
กฎหมายเฉพาะทางในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและ 
กฎระเบียบของประเทศผู้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม และโดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในปัจจุบัน   

หน้าที่ของแต่ละกลไก

การรับเรื่องร้องเรียน 

124. เจ้าหน้าที่รับค�าร้อง (complaint review officer : 
CRO) จะ

1) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ท่ีมีความประสงค์จะเข้า
ถึงกลไกการแสดงความรับผิดชอบและแจ้งให้
คนเหล่านั้นทราบในเวลาท่ีเหมาะสมว่าได้รับ
เรื่องเรียบร้อยแล้ว

2) ให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องเรียน
3) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง OSPF หรือ CRP ตาม

33 เช่นเดียวกับ OSPF เมื่อจ�านวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อาจมีความจ�าเป็นที่ CRP จะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที ่
 ชั่วคราวเข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงที  
34 ADB. 2509. ข้อตกลงว่าด้วยการก่อตั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย. กรุงมะนิลา
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ความประสงค์ของผู้ร้องเรียน หรือส่งเรื่องที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือกรณีประพฤติมิชอบในโครงการของ 
ADB ต่อไปยังหน่วยงานและส�านักงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

4) ส่งส�าเนาเรื่องร้องเรียนไปยังผู ้ที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น OSPF CRP และหน่วยปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ) ถ้าเรื่องร้องเรียนนั้นๆ ไม่ได้ถูกส่งต่อ
ไปยังหน่วยงานดังกล่าว โดยย�้าให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเห็นความส�าคัญของการปกปิดตัวตน
ของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับหากผู้ร้องเรียน
ขอไว้

5) ลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน
6) ประสานงานกับ OSPF OCRP และส�านักวิเทศ 

สมัพนัธ์ (Department of External Relations : 
DER) เพื่อดูแลเนื้อหาสาระในหน้าหลักของ
เว็บไซต์ส�าหรับกลไกการแสดงความรับผิด
ชอบ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ส�าหรับบุคคลทั่วไป
ของ ADB               

7) มีสิทธิที่จะสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ
สถานะของเรื่องร้องเรียนและกระบวนการร้อง
เรียนจาก OSPF OCRP และหน่วยปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ได้ 

8) แจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบว่าจะสามารถติดต่อกับ 
ใครได้หลังจากเรื่องร้องเรียนได้รับการจด
ทะเบียนแล้ว และ

9) ท�างานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก SPF 
และประธาน CRP

 
125. CRO จะด�าเนินงานทั้งหมดตามหน้าที่อย่างเป็น 
กลางและปราศจากอคติ

การแก้ไขปัญหา

126. หน้าที่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาจะท�าการช่วย
เหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรง อย่าง
มีนัยส�าคัญ และในทางลบ จากปัญหาที่เฉพาะเจาะจง 
บางอย่างอันเกิดจากโครงการที่ ADB สนับสนุน ผ่านวิธี
การที่ไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่น และอยู่บนพื้นฐาน
ของฉันทามติ โดยผ่านความยินยอมและการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วิธีการโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 
(1) การสนทนาเพื่อปรึกษาหารือ (2) การแลกเปลี่ยน

ข้อมูล (3) การค้นหาข้อเท็จจริงร่วมกัน และ (4) การ
ไกล่เกลี่ย โดย SPF อาจเสนอแนะวิธีการเฉพาะหลาก
หลายวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่น การจัด 
การประชุม การจัดงาน หรือการอ�านวยความสะดวกให้
แก่กระบวนการปรึกษาหาหรือ หรือการมีส่วนร่วมในการ 
ค้นหาข้อเท็จจริงของสถานการณ์ กลไกส�าหรับการแก้ไข 
ปัญหาจะมีผลลัพธ์เป็นตัวขับเคลื่อน และจะไม่มุ่งเน้นไป 
ที่การค้นหาผู้รับผิดชอบหรือกล่าวโทษผู้ใดผู้หนึ่ง แต่จะ
เน้นเรื่องการหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีประชาชนซ่ึงได้รับผล 
กระทบจากโครงการก�าลังเผชิญอยู่

127. นอกจากนี ้กลไกส�าหรบัการแก้ไขปัญหาของ SPF 
ยังมีจุดมุ ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา 
ภายในของหน่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ ADB เองให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  โดย SPF จะด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการแก้ปัญหาภายในของ ADB 
โดยรวม

128.   OSPF จะ
1) ประเมินเรื่องร้องเรียนส�าหรับกระบวนการ 

แก้ไขปัญหา
2) ขอเอกสารทุกอย่างที่มีจากหน่วยปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้อง
3) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

ร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม คณะ
กรรมการบริหารของ ADB ที่เป็นตัวแทนของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ 
ADB เพื่อให้ SPF ได้มีความเข้าใจประเด็นที่
จะตรวจสอบอย่างละเอียดในระหว่างการแก้ไข
ปัญหา

4) อ�านวยความสะดวกแก่การเจรจาเชิงปรึกษา
หารือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 
ด�าเนินการหาข้อเท็จจริง และ/หรืออ�านวย
ความสะดวกในการจัดตั้งกลไกส�าหรับการ 
ไกล่เกลี่ย

5) แจ้งคณะกรรมการบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ เกี่ยวกับผลของกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหา

6) ตรวจสอบการน�าแผนการเยียวยาซ่ึงได้ตกลง
กันไว้ระหว่างที่ก�าลังอยู่ในกระบวนการแก้ไข
ปัญหานั้นไปด�าเนินการ

7) เปรียบเทียบและผสมผสานประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทั้งจากภายใน
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และภายนอก     ซึ่งครอบคลุมการวางรูปแบบ 
การน�าโครงการผ่านขั้นตอนต่างๆ หรือการ
ด�าเนินโครงการตามแผน    แล้วน�าไปรายงาน
ต่อฝ่ายปฏิบัติงานของ ADB   

8) ให้ค�าแนะน�าและให้การสนับสนุนทั่วๆ ไปแก่
กิจกรรมที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ แต่ไม่ใช่ส�าหรับกรณี
เฉพาะเจาะจงที่ก�าลังอยู่ในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาโดยหน่วยงานเหล่านั้น

9) ท�างานร่วมกับ OCRP ในการผลิตชุดข้อมูล
เกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย มีสาระ และกระชับ 
โดยเน้นให้เห็นถึงกระบวนการและมาตรการ
เยียวยาที่แตกต่างซึ่งสามารถท�าได้ภายใต้ข้อ
ก�าหนดของหน้าที่ทั้งสอง35 

10) จัดท�าและเผยแพร่รายงานประจ�าปีเพื่อสรุปผล
การด�าเนินงานของกลไกการแสดงความรับผิด
ชอบ36  ร่วมกับ OCRP

11) ร่วมกับ OCRP IED และ RSDD ผลิตรายงาน
บันทึกการเรียนรู้ทุกๆ 3 ปี37  

12) ด�าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภาย 
ใน ADB และต่อสาธารณชนทั่วไป ส�าหรับ
การแนะน�ากลไกการแสดงความรับผิดชอบ
แบบองค์รวมในขณะที่เน้นการประชาสัมพันธ ์
ประเด็นเฉพาะเจาะจงบางประเด็นด้วย     

13) ท�างานร่วมกับ CRO OCRP และ DER เพื่อ
รักษาการเชื่อมต่อระหว่างกลไกส�าหรับการ
แก้ไขปัญหากับการทบทวนความถูกต้องตาม 
ระเบียบข้อบังคับบนเว็บไซต์ของกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบ    เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง 
ความต่อเนื่อง และความครอบคลุมของข้อมูล 
และ

14) ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้กลไก
ส�าหรับการแก้ไขปัญหาสามารถด�าเนินไปได้ 
อย่างมปีระสทิธิภาพและเตม็ไปด้วยประสทิธผิล

129. กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหาของ OSPF จะไม่

ไปแทนท่ีการบริหารโครงการและการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
โดยธรรมชาติของการท�างานของหน่วยงานเหล่านั้น 
หน ่วยปฏิ บัติ งานมีความรับผิดชอบเ บ้ืองต ้น ท่ีจะ 
ตอบสนองต่อความกังวลของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
โครงการ รวมทั้งจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงความสามารถ
ของหน่วยงานเองอย่างต่อเนื่องในอันที่จะป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจากการท�างาน บทบาทของ SPF จะถูก
จ�ากัดให้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ADB ในโครงการ
ที่ ADB มีส่วนสนับสนุนเท่านั้น  SPF จะไม่แทรกแซง
ในเรื่องภายในใดๆ ของประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา
ของ ADB และจะไม่ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่าง 
ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานท้องถิ่น

การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ

130. คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Review Panel : CRP) CRP  
จะเป็นกลุ่มคณะที่ท�าหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร
ในการค้นหาข้อเท็จจริง โดย CRP จะเข้าไปสอบสวน            
ข้อกล่าวหาที่ว่าในการด�าเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง 
นั้น ADB ได้ละเมิดหรือละเลยที่จะปฏิบัติตามกระเบียบ 
ข้อบังคับของ ADB เอง ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการวาง 
รูปแบบโครงการ การน�าโครงการเข้าสู่กระบวนการภาย 
ในต่างๆ หรือแม้แต่การด�าเนินโครงการตามแผน และ
การกระท�าของ ADB ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้ง
ในทางตรง ทางอ้อม และอย่างรุนแรง การทบทวนนี้จะ
ไม่รวมถึงการสอบสวนประเทศผู้กู้ยืม หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบการด�าเนินโครงการ หรือลูกค้าจากภาคเอกชน 
วิถีประพฤติปฏิบัติของบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้จะถูก
น�ามาพิจารณาเฉพาะในขอบเขตของการประเมินการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB ในประเด็นที่ 
พวกเขามส่ีวนเกีย่วข้องเท่านัน้ การทบทวนความถกูต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับจะไม่น�าไปสู่มาตรการเยียวยาใน 
ลักษณะเดียวกับที่ตุลาการศาลจะสั่งการในคดีต่างๆ เช่น 

35 ย่อหน้าที่ 160 น�าเสนอประเด็นหลักๆ ที่ควรจะมีอยู่ในชุดข้อมูลดังกล่าว
36 รายงานประจ�าปีของกลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้นต้องได้รับการอนุมัติโดยประธาน ADB (ส�าหรับส่วน OSPF) และโดย BCRC (ส�าหรับส่วน  
 CRP)
37 ประธาน CRP ผู้ประสานงาน SPF ผู้อ�านวย IED และผู้อ�านวยการ RSDD อาจสลับสับเปลี่ยนกันไปท�าหน้าที่ประธานในการจัดท�ารายงานบันทึก 
 การเรียนรู้
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การออกค�าสั่งยับยั้งการกระท�าใดๆ หรือการชดเชย
ความเสียหายทางการเงิน เช่นเดียวกับการร้องขอให้มี
การแก้ไขปัญหาโดย SPF การขอให้มีการทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับมิใช่การยื่นอุทธรณ์ต่อผู้มี
อ�านาจสูงกว่า 

131. CRP จะ
1) น�าเรื่องร้องเรียนที่ขอให้มีการทบทวนความ 

ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้นเข้าสู่กระบวน 
การตรวจสอบ 

2) ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องเรียน ผู้
กู้ยืม  คณะกรรมการบริหารของ ADB ที่เป็น 
ตัวแทนของประเทศที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร 
และเจ้าหน้าที่ ADB เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย ่างถี่ถ ้วนในประเด็นที่จะตรวจสอบใน
ระหว่างการทบทวน 

3) ประสานกิจกรรมของคณะบุคคลให้สอดคล้อง 
(ตามความเหมาะสม) กับกิจกรรมของกลไก
การทบทวนความถูกต้องของสถาบันอื่นที่ร่วม 
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งก�าลังท�าการพิจารณา 
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของโครงการเดียวกันด้วย 

4) ท�าการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ 
บังคับโดย ADB อย่างละเอียดถี่ถ้วนและปราศ 
จากอคติ

5) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยว 
ข้องมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพิจารณา 
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 

6) ปรึกษาหารือกับผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม คณะกรรม 
การบริหารของ ADB ที่เป็นตัวแทนของ 
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที ่
ที่ เ ก่ี ยว กับรายงานสรุปผลการสอบสวน 
เบื้องต ้นรวมทั้งพยายามตอบค�าถามหรือ 
ข้อข้องใจต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีต่อ
ผลสรุปนั้นๆ 

7) ร่างรายงานสรุปผลการสอบสวนและส่งไปยัง 
ผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม BCRC ฝ่ายบริหาร และ
หน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

8) จัดท�ารายงานการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา 

9) ท�าการทบทวนให้เสร็จสมบูรณ์แม้ประเทศ 

ผูกู้ย้มืจะปฏเิสธท่ีจะให้ CPR เข้าไปเยีย่มชมพืน้ที่
โครงการก็ตาม (ย่อหน้า 202) 

10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาที่ฝ่าย
บริหารเสนอแนะเพ่ือให้โครงการด�าเนินไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของ ADB

11) ตรวจสอบการด�าเนินการตามการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารและจัดท�ารายงานการ 
ติดตามความคืบหน้าประจ�าปี

12) ร่วมกับ OSPF ในการจัดท�าและเผยแพร่ 
รายงานประจ�าปีเพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน 
ขอ ง ก ล ไ ก กา ร แ สด ง คว าม รั บ ผิ ด ช อบ 
(เชิงอรรถที่ 36) 

13) ร่วมกับ OSPF IED และ RSDD ในการจัดท�า
รายงานบันทึกการเรียนรู้ทุกๆ 3 ปี 

14) จัดท�าบัญชีรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
อิสระท่ีจะให้การสนับสนุนการท�างานของ 
CRP ได้ และ

15) ติดต่อประสานงานกับกลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบของสถาบันอื่นๆ

 
132.   ประธาน CRP จะ

1) ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่ระบุไว้ส�าหรับ CRP
2) ท�าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของ OCRP และ

แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต ่อการ
ด�าเนินงานของ OCRP โดยรวม

3) บริหาร OCRP ให้เป็นส�านักงานอิสระที่ม ี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึง
การบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และ
แผนการท�างานภายใต้การก�ากับดูแลของ 
BCRC ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
ข้อบังคับของ ADB

4) มอบหมายให้สมาชิกของ CRP คนใดคนหนึ่ง
หรือทั้ง 2 คน ด�าเนินการทบทวนความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับและติดตามผล โดยมี
การปรึกษาหารือกับ BCRC อย่างใกล้ชิด

5) จัดให ้มีการบรรยายสรุปความคืบหน้าต ่อ 
BCRC อย่างสม�า่เสมอ (เช่น รายไตรมาส) โดย
การบรรยายหนึ่งครั้งในจ�านวนการบรรยาย
ท่ีท�าตลอดท้ังปีนั้นสามารถน�าไปรวมกับการ
บรรยายสรุปประจ�าปีเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบก็ได้

6) จัดเตรียมแผนงานและแผนงบประมาณประจ�า
ปีส�าหรับ CRP และ OCRP
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7) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพิจารณาทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และสร้างความ
แน่ใจว่าจะมีการสื่อสารผลของการทบทวนนั้น
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนอย่าง
ทั่วถึง

8) สร้างความแน่ใจว่างานของ CRP จะเป็นงานที่
เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 
รวมทั้งก�าหนดมาตรฐานส�าหรับคุณภาพของ
งานที่ OCRP จะท�า

9) วางรูปแบบและด�าเนินงาน OCRP ตาม
แผนการที่ ได ้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหาร และรายงานกิจกรรมของ CRP และ 
OCRP ต่อคณะกรรมการบริหารผ่าน BCRC 
และ

10) ให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะประจ�าปีของ 
BCRC เกี่ยวกับการท�างานของสมาชิก CRP 
อีก 2 คนที่เหลือ

 
133. ส�านักงานคณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับ (Office of the Compliance  
Review Panel : OCRP) จะ

1) สนับสนุนการท�างานของ CRP
2) ท�างานร่วมกับ OSPF ในการผลิตชุดข้อมูล

เกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย มีสาระ และกระชับ 
โดยเน้นให้เห็นถึงกระบวนการและมาตรการ
เยียวยาที่แตกต่างซึ่งสามารถท�าได้ภายใต้ข้อ
ก�าหนดของหน้าที่ทั้งสอง38  

3) ด�าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายใน ADB และต่อสาธารณชนทั่วไป ส�าหรับ
การแนะน�ากลไกการแสดงความรับผิดชอบ
แบบองค์รวมในขณะที่เน้นการประชาสัมพันธ์
ประเด็นเฉพาะเจาะจงบางประเด็นด้วย    

4) ร่วมมือกับ OSPF หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ 
ศูนย์กลางขององค์กรพัฒนาเอกชน และ DER 
ในการสร้างความมั่นใจว่า การเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวและการเข้าถึงประชาชนนั้นจะเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ ADB จัดท�า

เพ่ือส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ที่ ได ้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด รวมทั้งกับองค์กรภาคประชาสังคม
ด้วย

5) ท�างานร่วมกับ CRO OSPF และ DER เพื่อ
รักษาการเชื่อมต่อระหว่างกลไกส�าหรับการ
แก้ไขปัญหากับการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับบนเว็บไซต์ของกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบ   เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง 
ความต่อเนื่อง และความครอบคลุมของข้อมูล 
และ

6) อ�านวยความสะดวกต ่อการติดต ่อสื่อสาร 
และการประสานงานระหว่าง CRP กับคณะ
กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร OSPF และ 
เจ้าหน้าที่

134.  คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับ (Board Compliance Review 
Committee : BCRC)  จะท�าหน้าที่ 

1) อนุมัติร่างข้อก�าหนดรายละเอียดและขอบเขต
การปฏิบัติงานทบทวนความถูกต้องที่ CRP 
เสนอมา  ก่อนที่ CRP จะน�าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

2) ทบทวนรายงานการทบทวนความถูกต้องฉบับ
ร่างที่ CRP เป็นผู้จัดท�า

3) ตรวจสอบรายงานฉบับร่างของ CRP ในหัวข้อ 
ท่ี เกี่ ยวกับการติดตามความคืบหน ้าของ
มาตรการเยียวยาที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารก่อนที่ CRP จะท�าการสรุป
รายงาน

4) ตัดสินใจและปรับเปลี่ยนกรอบเวลาการตรวจ
สอบของ CRP

5) ตรวจสอบและท�าการรับรองแผนการปฏิบัติ
งานร่วมและแผนงบประมาณประจ�าปีของ 
CRP และ OCRP

6) ปรึกษาหารือกับประธาน ADB เพื่อท�าการ
ค้นหาผู ้ซึ่งมีความเหามาะสมที่จะเข้ามารับ
ต�าแหน่งสมาชิกของ CRP  

7) ให้ความเห็นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยว

38 ย่อหน้า 160 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญหลักๆ ที่ควรจะบรรจุอยู่ในชุดข้อมูล
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กับการท�างานของสมาชิก CRP39 
8) เจรจาและแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการบริหาร

ทราบ ในกรณีที่ประเทศผู้กู้ยืมปฏิเสธที่จะให้ 
CRP    เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ 

9) ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส�าหรับการสื่อสารและ
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบระหว่าง CRP 
กับคณะกรรมการบริหาร 

135. หน้าที่ของ BCRC ในการอนุมัติร่างข้อก�าหนด 
รายละเอียดและขอบเขตของภารกิจทบทวนความ 
ถูกต้องที่ CRP เสนอมา รวมทั้งตรวจสอบรายงานการ
ทบทวนความถูกต้องฉบับร่างที่ CRP เป็นผู้จัดท�านั้น ก็
เพื่อให้แน่ใจว่า CRP จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองภายใน
ขอบเขตของการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
บังคับดังที่นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบได้
ก�าหนดไว้ BCRC จะท�าการพิจารณารายงานการตรวจ
สอบของ CRP เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หลังจากการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้เสร็จส้ินลง
แล้ว CRP จะด�าเนินการติดตามตรวจสอบการด�าเนิน
มาตราการเยียวยาซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารแล้ว ให้ได้ในระดับที่น่าพอใจ    
 
136. คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) 
ความรับผิดชอบหลักๆ ที่คณะกรรมการบริหารพึงจะมี
ต่อการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้น 
รวมถึง

1) ก�ากับดูแลการท�างานของ CRP ผ่าน BCRC
2) แต่งต้ังและ/หรอืถอดถอนสมาชกิของ CRP ตาม 

ค�าแนะน�าของ BCRC โดยมีการปรึกษาหารือ
กับประธาน ADB ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส

3) ให้การอนุมัติการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ

4) พจิารณารายงานสรปุการทบทวนของ CRP ฉบบั 
สมบูรณ์

5) พิจารณาและตัดสินใจในข้อเสนอแนะของฝ่าย
บริหารส�าหรับมาตรการเยียวยาที่จะตอบสนอง
ต่อผลการสรุปของ CRP และ

6) ให้การอนุมัติแผนการปฏิบัติงานร่วมและแผน
งบประมาณประจ�าปีของ CRP และ OCRP

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเอดีบี

137.  ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ADB จะ
1) สร้างความแน่ใจว่าทั้ง OSPF และ CRP จะ

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ในระหว่างท่ีทั้งสองฝ่ายก�าลังปฏิบัติหน้าที่ของ
พวกเขา 

2) ให้ความช่วยเหลือแก่ OSPF ในการแก้ไข
ปัญหา

3) ประสานงานกับ CRP ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

4) ตอบสนองต่อผลการตรวจสอบของ CRP ด้วย
การเสนอแนะมาตรการเยียวยาต่างๆ ซึ่งผ่าน
การปรึกษาหารือกับผู้กู้ยืม อันเป็นมาตราการ
ท่ีจะช่วยให้การด�าเนินโครงการที่ก�าลังตรวจ
สอบนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ 
ADB ได้   

5) ช่วยเหลือ OSPF CRP และ OCRP ในการ 
เตรียมงานต่างๆ และให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 
ตามความจ�าเป็น

6) ติดตามผลของการส่งต่อข้อร้องเรียนใดๆ ที่
ขาดคุณสมบัติไปยังหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ อัน
มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ร้องเรียนมิได้พยายาม
แก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้ันตั้งแต่
เริ่มแรก เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้
รับการแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และ

7) มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา และพยายามท�าให้การด�าเนินโครงการ
ทุกอย่างที่ ADB มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเป็นไป
โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานและ
ระเบียบขั้นตอนของ ADB

คุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ใครจะสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้

138. การยื่นเรื่องร้องเรียนที่อยู ่ภายใต้ขอบเขตของ
กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหาและหน้าที่การทบทวน
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้น จะท�าได้โดย  

39 ความคิดเห็นของประธาน CRP จะถูกน�าไปประกอบการพิจารณาในการน�าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�างานของสมาชิก CRP คนอื่นๆ
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(1) กลุ่มคนอันประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศผู้กู้ยืมอันมีโครงการที่ ADB ให้ 
การสนับสนุนนั้นตั้งอยู่ หรือในประเทศสมาชิกใดๆ ที่ 
อยู ่ข ้างเคียงและเป็นกลุ ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาก 
โครงการนั้นๆ ทั้งโดยทางตรง อย่างมีนัยส�าคัญ และใน
ทางลบ (2)  ตัวแทนในประเทศของกลุ่มคนดังกล่าวที่
ได้รับผลกระทบ (3) ตัวแทนจากภายนอกประเทศของ
กลุ่มคนดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถ
หาตัวแทนจากภายในประเทศได้ และต้องผ่านความ
เห็นชอบจาก SPF หรือ CRP ด้วย หากมีการร้องเรียน
ผ่านตัวแทน ตัวแทนของผู้ร้องเรียนจ�าต้องระบุในค�าร้อง
ให้ชัดเจนว่าเขาท�าหน้าที่แทนบุคคลใดบ้างที่ได้รับผล 
กระทบจากโครงการ รวมทั้งแสดงหลักฐานต่อผู้มีอ�านาจ
เพื่อแสดงถึงความชอบธรรมที่จะท�าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของบุคคลเหล่านั้น

139. การยื่นเรื่องร ้องเรียนให้มีการทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับนั้น อาจท�าได้โดยคณะ 
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งของ ADB หรือมากกว่า 
หลังจากที่ได้มีการแสดงความกังวลให้ฝ่ายบริหารได้
ประจักษ์ หากกรณีที่ได้รับการร้องเรียนนั้นเป็นกรณี 
พิเศษอันสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาที่ว่า ADB ได้ละเมิด
กฎระเบียบข้อบังคับของตนเองอย่างรุนแรงในโครงการ
ใดโครงการหนึง่ทีก่�าลงัด�าเนนิอยู ่และการละเมดิดงักล่าว 
ได้ส่งผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทั้งโดย
ทางตรง อย่างมีนัยส�าคัญ และในทางลบต่อชุมชนหรือ
กลุ่มคนใดๆ ในประเทศผู้กู้ยืมที่โครงการดังกล่าวก�าลัง
ด�าเนินอยู่ โดยการปฏิบัติการทบทวนที่คณะกรรมการ
บริหารผู้นั้นร้องขอ จะไม่มีผลใดๆ ต่อสิทธิของกรรมการ
คนดังกล่าวที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ADB

140. การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
นั้น สามารถท�าได้เฉพาะในโครงการที่ ADB มีส่วน 
สนับสนุน40   การยื่นร้องเรียนผ่านทั้ง  SPF และ  CRP นั้น 
จะไม่ก่อให้เกิดการระงับโครงการ หรือมีผลต่อการวางรูป 
แบบโครงการ การน�าโครงการผ่านกระบวนการต่างๆ 

ภายใน หรือการด�าเนินโครงการตามแผน นอกเสียจาก
ว่าผู้กู้ที่เกี่ยวข้องและ ADB จะเห็นสมควรให้มีการระงับ
โครงการดังกล่าว

ขอบเขตและข้อยกเว้น

141. กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหา จะเป็นส่วนที่มี 
ผลลัพธ์เป็นตัวขับเคลื่อน และจะไม่มุ่งเน้นไปที่การค้นหา 
หรือกล่าวโทษผู้กระท�าผิด แต่จะเน้นการหาวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู ้ที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ที่ ADB มีส่วนสนับสนุนเท่านั้น ขอบเขตของหน้าที่ 
ดังกล่าวจะกว้างกว่าหน้าท่ีการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ ผู้ที่เชื่อว่าเขาได้รับผลกระทบ หรือ
ก�าลังจะได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรง อย่างมีนัยส�าคัญ 
และในทางลบจากโครงการที่ ADB มีส่วนสนับสนุน จะ
สามารถน�ากลไกในส่วนแก้ไขปัญหาไปใช้ได้โดยไม่ต้อง 
ค�านึงว่าจะมีการละเมิดกฎระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ ADB หรือไม่ อย่างไรก็ตาม กลไก
ส�าหรับการแก้ไขปัญหานี้จะถูกจ�ากัดส�าหรับปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ ADB ในโครงการที่ ADB มีส่วนเกี่ยวข้อง
เท่านั้น

142. การร้องเรียนที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา 
1) เรื่องท่ีเกี่ยวกับการกระท�าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ

การกระท�าอื่นใดของ ADB หรือเกี่ยวข้อง
กับการละเลยที่จะกระท�าสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งใน
ระหว่างการวางรูปแบบของโครงการที่ ADB 
สนับสนุนระหว่างการน�าโครงการดังกล่าวผ่าน
กระบวนการภายในต่างๆ และระหว่างการ
ด�าเนินโครงการตามแผน

2) เรื่องร ้องเรียนที่ผู ้ร ้องมิได ้พยายามแก้ไข
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่ม
แรก 

3) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่ SPF ก�าลัง
พิจารณาอยู่แล้ว เว้นแต่ผู้ร้องเรียนจะน�าเสนอ
พยานหลกัฐานใหม่ซึง่ผูร้้องเรยีนไม่สามารถน�า 
มาแสดงได้ก่อนหน้านี้ และนอกเสียจากว่า 

40 ค�าว่า “โครงการที่ ADB มีส่วนสนับสนุน” (ADB-assisted project) หมายถึงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน หรือก�าลังจะได้รับการ 
 สนับสนุนทางการเงินจาก ADB และโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารหรือก�าลังจะเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของ ADB อันรวมไปถึงโครงการที่มี 
 ภาครัฐเป็นเจ้าของ (sovereign operation) และโครงการในภาคเอกชน (non-sovereign operation) ด้วย
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41 ส�าหรับการด�าเนินโครงการใหญ่ซึ่งมีการเบิกจ่ายหลายงวด (multi-tranche financing) การให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากที่ได้อนุมัติไปแล้ว  
 (additional financing) และการปล่อยกู้เพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูปทางโครงสร้าง (policy-based lending) วันสุดท้ายของโครงการอาจจะขึ้นอยู่กับ 
 วันเบิกจ่าย (หรือเทียบเท่า) ส�าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก�าหนดวันสิ้นสุดการปล่อยกู้หรือการจ่ายเงินให้เปล่า อันมีเหตุมาจากการจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือ 
 การช�าระสะสางหนี้สิน วันสุดท้ายของการรับเรื่องร้องเรียนจะเป็น 2 ปีหลังจากโครงการสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แล้ว   

การร้องเรียนที่ตามมาทีหลังนั้นจะสามารถน�า
ไปรวมกับเรื่องร้องเรียนที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ได้

4) เรื่องที่เกี่ยวกับโครงการที่ ADB สนับสนุน 
แต่เงินกู้ยืมหรือเงินให้เปล่าส�าหรับโครงการ 
ดังกล่าวได้ปิดตัวลงแล้วเป็นเวลานานถึง 2 ปี
หรือมากกว่า41 

5) เรื่องที่เป็นการร้องเรียนอย่างเล่นๆ ไม่จริงจัง 
โดยมีเจตนาร้าย ไม่มีสาระเพียงพอ หรือ 
ร้องเรียนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน

6) เรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของ ADB ของ 
ผู ้กู ้ยืมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนิน
โครงการ หรือของลูกค้าในภาคเอกชนต่อ 
การจัดซื้อจัดจ ้างสินค้าและบริการรวมท้ัง
บริการให้ค�าปรึกษา

7) เรื่องที่เก่ียวกับข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตหรือ
การฉ้อราษฎร์บังหลวงในโครงการท่ี ADB 
สนับสนุนหรือโดยเจ้าหน้าที่ของ ADB

8) เรื่ องที่ เ ก่ียวกับความเพียงพอหรือความ 
เหมาะสมของนโยบายและระเบียบขั้นตอนใน
ปัจจุบันของ ADB

9) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ภายในขอบเขตอ�านาจของ 
คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeals Committee) 
หรอืคณะกรรมการระงบัข้อพพิาท        (Administrative 
Tribunal) ของ ADB และ

10) เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงานหลักๆ ของ 
ADB เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินหรือการ
บริหารงานภายใน

 
143. นอกจากนี ้กลไกส�าหรบัการแก้ไขปัญหาจะไม่รวม 
เรือ่งที ่ CRP ก�าลงัจดัการอยูแ่ล้วหรอืจะเข้าไปจดัการใน 
ภายหลัง (รวมถึงเรื่องที่ผ่านกระบวนการทบทวนความ 
ถูกต้องจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว) ยกเว้นข้อร้องเรียนเหล่านั้น 
จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาโดย CRP

144. นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบจะไม่
บังคับให้ผู้ร้องเรียนต้องพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการใช้
กลไกทีม่อียู่ในโครงการส�าหรบัจดัการกับปัญหาคบัข้องใจ 

ต่างๆ ก่อนที่จะสามารถเข้ามาใช้กลไกการแสดงความ
รับผิดชอบได้ แต่จะสนับสนุนให้ผู้ร้องเรียนลองใช้กลไก
ที่มีอยู่ในระดับโครงการก่อน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่อย่างรวดเร็ว  
 
145. หน้าที่ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
CRP จะตรวจสอบว่าความเสียหายทีเ่กดิขึน้ต่อผูร้้องเรยีน 
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมนั้น เป็นผลมาจากความ 
ล้มเหลวของ ADB ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ของ ADB เองในระหว่างการวางรูปแบบของโครงการ 
การน�าโครงการดังกล่าวผ่านกระบวนการภายในต่างๆ 
และการด�าเนินโครงการตามแผนหรือไม่ สิ่งที่จะก�าหนด
ขอบเขตของการทบทวนก็คือ นโยบายในการปฏิบัติงาน
และระเบียบขั้นตอนของ ADB ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
รูปแบบของโครงการที่ ADB มีส่วนสนับสนุน การน�า
โครงการดังกล่าวผ่านกระบวนการภายในต่างๆ และการ
ด�าเนินโครงการตามแผน นโยบายส�าหรับการปฏิบัติ
งานและระเบียบขั้นตอนของ ADB ที่จะน�ามาพิจารณา
นั้น จะขึ้นอยู่กับว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะเกี่ยวข้อง
กับโครงการที่ก�าลังด�าเนินอยู่หรือโครงการที่เพิ่งจะน�า
มาเสนอให้อนุมัติ “โครงการที่อยู่ในระหว่างน�าเสนอ”  
(proposed project) หมายถึง โครงการที่ยังอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการและยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหรือโดยประธาน ADB (ตามที่คณะ
กรรมการบริหารจะมอบหมายให้ประธานเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแทน) “โครงการที่ก�าลังด�าเนินอยู่” (ongoing  
project) หมายถึง โครงการที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ 
กรรมการบริหารหรือโดยประธาน ADB (ตามที่คณะ
กรรมการบริหารได้มอบหมาย) ส�าหรับโครงการที่อยู่
ในระหว่างน�าเสนอนั้น กรอบเวลาจะอ้างถึงนโยบาย
และกระบวนการที่มีผลบังคับใช้ในขณะท่ีมีการยื่นเรื่อง 
ร้องเรียนต่อ CRP ส�าหรับโครงการที่ก�าลังด�าเนินอยู่นั้น  
จะพิจารณานโยบายและกระบวนการที่มีผลบังคับใช ้
ในขณะที่คณะกรรมการบริหารหรือประธาน ADB ก�าลัง 
พิจารณาอนุมัติโครงการ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น 
ในเอกสารส�าหรับโครงการ ขั้นตอน หรือนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
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146. คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจว่านโยบาย 
ที่พิจารณานั้นเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ต้องมีการทบทวนความถูกต้องหรือไม่42  และ CRP จะ 
เป็นผู้ตัดสินใจหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนแล้วว่าบริบท 
ใดของนโยบายส�าหรับการปฏิบัติงานและระเบียบ 
ขั้นตอนที่มีการละเมิด นโยบายส�าหรับการปฏิบัติงาน
และระเบียบขั้นตอนของ ADB ที่จะอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของการทบทวนความถูกต้องนั้น จะไม่ระบุถึงแนวทาง
และ/หรือรวมถึงเอกสาร หรือแถลงการณ์ที่คล้ายกัน 

147. CRP จะพอใจก็ต่อเมือ่มหีลกัฐานซึง่แสดงให้เหน็ถงึ 
(1) ความเสยีหายโดยทางตรงและทางอ้อมอนัสบืเนือ่งมา 
จากโครงการที่ ADB สนับสนุน (2) การละเมิดนโยบาย
ส�าหรับการปฏิบัติงานและระเบียบขั้นตอนของ ADB และ 
(3)  การละเมดินโยบายในการปฏบิตังิานและระเบยีบข้ันตอน 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายดังที่กล่าวหา 

148. เรื่องร้องเรียนทุกประเภทที่อยู่นอกเหนือขอบเขต 
ของกลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหาก็จะอยู ่นอกเหนือ
ขอบเขตของหน้าที่ทบทวนเช่นกัน ยกเว้นรายการที่ (3) 
ในย่อหน้าที่ 142 นอกจากนี้ เพื่อสนองต่อจุดประสงค์
ของการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเรื่อง 
ร้องเรียนดังต่อไปนี้ก็จะไม่เข้าข่ายเช่นกัน

1) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป ็นความ 
รับผิดชอบของผู้อื่น เช่น ผู้กู้ยืม หน่วยงานที่
รับผิดชอบการด�าเนินโครงการ  หรือประเทศ
ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้กู้ยืม เว้นแต่การกระท�า
ของบุคคลอื่นๆ เหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายส�าหรับ
การปฏิบัติงานและระเบียบขั้นตอนของ ADB 
เอง

2) ข ้อร ้องเรียนที่ ไม ่เ ก่ียวข ้องกับการละเมิด
นโยบายส�าหรับการปฏิบัติงานและระเบียบ 
ขั้นตอนของ ADB

3) เรื่องที่ SPF ก�าลังพิจารณาอยู่และได้เสร็จสิ้น
การด�าเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 ภายใต้กลไก
ส�าหรับการแก้ไขปัญหา (ย่อหน้า 164-173)

4) เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และกฎ 
ระเบยีบต่างๆ ของรฐับาลภายในประเทศสมาชกิ 

ที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ที่เกี่ยวข้อง นอกเสีย 
จากว่านโยบายหรือกฎระเบียบเหล่านั้นจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามนโยบาย
ส�าหรับการปฏิบัติงานและระเบียบข้ันตอนของ 
ADB เอง และ/หรือ

5) ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งที ่CRP ก�าลงัพจิารณา 
อยู่ เว้นแต่ผูร้้องเรยีนจะน�าเสนอพยานหลกัฐาน 
ใหม่ซ่ึงผู ้ร้องเรียนไม่สามารถน�ามาแสดงได้
ก่อนหน้านี้ และนอกเสียจากว่าการร้องเรียนที่
ตามมาทีหลังนั้นจะสามารถน�าไปรวมกับเรื่อง
ร้องเรียนที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ได้ 

149. CRP จะไม่พิจารณานโยบายและข้ันตอนของ
สถาบันอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่นโยบายและขั้นตอนของ 
ADB นั้นจะอ้างถึงนโยบายหรือขั้นตอนของสถาบันนั้นๆ 
ไว้อย่างชัดแจ้ง

วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน

150. การย่ืนเรื่องร้องเรียนจะต้องท�าเป็นลายลักษณ์
อักษรและควรจะส่งถึง CRO โดยตรง โดยผู้ร้องเรียน
จะสามารถส่งเรื่องทางไปรษณีย์ โทรสาร ไปรษณีย์ 
อิเลคทรอนิกส์ หรือส่งมอบด้วยมือให้แก่ CRO ที่
ส�านักงานใหญ่ของ ADB ก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียน
ยังสามารถส่งเรื่องไปยังส�านักงานต่างๆ ของ ADB เช่น 
ส�านักงานผู้แทนในแต่ละประเทศ ซึ่งจะท�าหน้าที่ส่งเรื่อง
ต่อไปยัง CRO ณ ส�านักงานใหญ่ ภาษาทางการของ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบคือ ภาษาอังกฤษ แต่
ผู้ร้องเรียนจะสามารถย่ืนค�าร้องเป็นภาษาทางการหรือ
ภาษาประจ�าชาติของประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ 
ADB ประเทศใดก็ได้ ในกรณีผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องในภาษา
อื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ADB จะอนุญาตให้มีการใช้เวลา
พิจารณาเรื่องดังกล่าวมากขึ้นกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด
ไว้ เนื่องจากต้องมีการแปลเรื่องร้องเรียนให้เป็นภาษา
อังกฤษ ตัวตนของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 
เว้นแต่ผู้ร้องเรียนจะยินยอมที่จะเปิดเผยชื่อเสียงเรียง
นามให้สาธารณชนได้รบัรู ้อย่างไรกด็ ีADB จะไม่ยอมรบั 
เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน43 

42 การระบุว่านโยบายใดจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกลไกการแสดงความรับผิดชอบหรือไม่น้ัน โดยมากแล้วจะท�ากันในขณะท่ีนโยบายดังกล่าวอยู่ในระหว่าง 
 การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานของ ADB ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าส่วนไหนของการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้ขอบเขต 
 ของการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
43 ชื่อเสียงเรียงนามของผู้แทนผู้ร้องเรียนจะได้รับการเปิดเผยเพื่อสร้างความโปร่งใส
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 151.  เรื่องร้องเรียนต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
1) ชื่อ ต�าแหน่ง ที่อยู่ และข้อมูลส�าหรับติดต่อ 

ผู้ร้องเรียนและผู้แทนของเขา
2) หากการร้องเรียนน้ันเป็นการท�าผ่านตัวแทน 

จ�าเป็นต้องมีการระบุตัวตนของผู ้ที่ได้รับผล 
กระทบจากโครงการให้ชดัเจน รวมทัง้หลกัฐาน 
ที่เก่ียวกับการมอบอ�านาจให้แก่ตัวแทนที่เป็น 
ผู้ร้องเรียนแทนเขา

3) ระบุให้ชัดเจนว่าผู ้ร ้องเรียนประสงค์ที่จะให้ 
ADB ปกปิดชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นความลับ
หรือไม่

4) ระบุให้ชัดเจนว่าผู้ร้องเรียนประสงค์ที่จะใช้วิธี
ใดในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การ
แก้ไขปัญหาโดย OSPF หรือการทบทวนความ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับโดย CRP

5) อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับโครงการที่ ADB  
สนับสนุน รวมทั้งชื่อโครงการและสถานที่ตั้ง

6) รายละเอียดของความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้
รับหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับทั้งโดยทางตรงและ       
อย่างมีนัยส�าคัญ อันสืบเนื่องมาจากโครงการที่ 
ADB สนับสนุน  

7) รายละเอียดของความพยายามของผู้ร้องเรียน
ในอันที่จะท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาร่วม
กันกับหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
รวมทั้งผลลัพธ์ของความพยายามดังกล่าว 
และ

8) รายละเอียด (ถ้ามี) เกี่ยวกับความพยายาม
ของผู้ร้องเรียนในอันที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กับ OSPF และผลแห่งความพยายามดังกล่าว

152. ผู้ร้องเรียนยังจะสามารถให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นดังต่อ
ไปนี้ด้วยได้

1) ค�าอธิบายว่าท�าไมผู้ร้องเรียนจึงสรุปว่าความ
เสียหายโดยทางตรงและอย่างมีนัยส�าคัญที่มี
การกล่าวหาว่าได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดข้ึนนั้น 
เป็นผลมาจากความล้มเหลวของ ADB ในอัน
ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ 
ADB เอง ในระหว่างการวางรูปแบบโครงการ
ที่ ADB มีส่วนสนับสนุน  หรือระหว่างการน�า
โครงการเข้าสู่กระบวนการภายในต่างๆ หรือ
ระหว่างการด�าเนินโครงการตามแผน     

2) รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติงาน
และระเบียบขั้นตอนที่มีการละเมิด ในระหว่าง

การวางรูปแบบโครงการที่ ADB มีส่วน
สนับสนุน หรือระหว่างการน�าโครงการเข้าสู่ 
กระบวนการภายในต่างๆ และการด�าเนิน
โครงการตามแผน    

3) รายละเอียดเกี่ ยวกับความพยายามของ 
ผู้ร้องเรียนในอันที่จะใช้กลไกแก้ไขปัญหาใน
ระดับโครงการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าว 
และผลแห่งความพยายามนั้น

4) ผลลัพธ์หรือมาตรการเยียวยาท่ีผู ้ร ้องเรียน
ประสงค์จะให้ ADB จัดท�าหรือช่วยเหลือผ่าน
กลไกการแสดงความรับผิดชอบ และ

5) เรื่องอื่นๆ หรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมเอกสารประกอบ

การประมวลเรื่องร้องเรียน

153. ผู้ร้องเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจและระบุว่าจะใช้วิธีใด
ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข 
ปัญหาโดย OSPF หรือการทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับโดย CRP โดยเขาจะสามารถออก
จากกระบวนการแก้ไขปัญหาเพ่ือไปย่ืนค�าร้องให้มีการ
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเมื่อไหร่ก็ได้    
หลงัจากเสรจ็สิน้ขัน้ตอนที ่3 ของกระบวนการแก้ไขปัญหา 
(ย่อหน้า 170-173) หากผูร้้องเรยีนยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบั 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ADB เขาก็สามารถที่จะ 
ร ้องขอให ้มีการทบทวนความถูกต ้องได ้ เช ่น กัน 
นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนยังสามารถออกจากหรือยุติการมี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือทบทวน
ความถูกต้องเมื่อไหร่ก็ได้ และการท�าเช่นนั้นก็จะมีผล
ให้กระบวนการยุติลงทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนไม่
สามารถจะเปล่ียนจากการทบทวนความถูกต้องกลับไป
ยังการแก้ไขปัญหาได้หลังจากที่กระบวนการทบทวนได้
ด�าเนินไปแล้ว หรือขอให้มีการแก้ไขปัญหาหลังจากการ
ทบทวนได้เสร็จสิ้นลง ผู้ร้องเรียนสามารถให้ข้อมูลหรือ
หลักฐานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนได้ในระหว่าง
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือการทบทวนความถูกต้อง 
แต่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องจะถูก
จัดว่าเป็นเรื่องใหม่ OSPF และ CRP จะเป็นผู้ก�าหนด
โดยไม่ต้องขอความเห็นจาก ADB ว่าเรื่องร้องเรียนที่ได้
รับนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานหรือ
ไม่ OSPF และ CRP จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงาน
วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแก่กันและกัน



39

นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง

154. ย่อหน้า 155-195 อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่น 
เรื่องร้องเรียนโดยละเอียด “วัน” ในที่นี้หมายถึง วันท�า 
การ ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การรับเรื่องร้องเรียน

155. ขั้นตอนที่ 1: รับเรื่องและจัดท�าทะเบียนส�าหรับ
เรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนหรือผู้แทนยื่นเรื่องร้องเรียน
ของพวกเขาต่อ CRO เรื่องร้องเรียนที่ผู้ประสงค์จะใช้
กลไกการแสดงความรับผิดชอบให้เป็นประโยชน์ได้ส่งไป 
ยังส�านักงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ของ ADB จะได้รับการ 
ส่งต่อไปยัง CRO ในท้ายที่สุด CRO จะแจ้งให้ SPF  
ประธาน CRP และหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
แต่ละเรื่องทราบภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องโดย 
แนบส�าเนาของหนังสือร้องเรียนไปด้วย ในการคัดลอก 
หรอืส่งต่อข้อมลู CRO จะใช้มาตรการทีจ่�าเป็นเพือ่รกัษา 
ตัวตนของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ (ตัวอย่างเช่น โดย
การอ�าพรางชื่อของผู้ร้องเรียนในจดหมาย) เว้นแต่ผู้ร้อง 
เรียนจะระบุว่าไม่จ�าเป็นที่จะต้องปกปิดชื่อเสียงเรียงนาม 
ของเขา นอกจากนี้ CRO ยังจะเน้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยว 
ข้องภายใน ADB ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ปกปิดตัวตนของผู้ร้องเรียนดังที่มีการร้องขอ CRO จะ
ระบุรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในทะเบียน
เรื่อง ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกลไกการแสดงความ 
รับผิดชอบภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับ ซึ่งเป็นเพียง
ขั้นตอนภายในส�าหรับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
เท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่ายอมรับเรื่องดังกล่าว หรือ 
หมายความว่าเรือ่งน้ันๆ มคุีณสมบติัพอทีจ่ะเข้าสูก่ระบวน 
การแก้ไขปัญหาหรือทบทวนความถูกต้องต่อไป

156. ขั้นตอนที่ 2: แจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ภายใน 
2 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่อง CRO จะส่งจดหมายตอบ
รับเรื่องไปยังผู้ร้องเรียนพร้อมๆ กับแนบชุดข้อมูลเกี่ยว
กับกลไกการแสดงความรับผิดชอบไปด้วย โดย CRO 
จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า พวกเขามีเวลา 21 วันใน
การตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนไปใช้วิธีแก้ไขปัญหาหรือจะขอ
ให้มีการทบทวนความถูกต้องของโครงการตามระเบียบ
ข้อบังคับ นับจากวันที่ในจดหมายตอบรับของ CRO 
ขณะเดียวกัน CRO ก็จะขอให้ผู้ร้องเรียนชี้แจงทางเลือก
ของพวกเขาให้ชัดเจน หากทางเลือกดังกล่าวไม่ได้มีการ
ระบุไว้ในจดหมายร้องเรียน

157. ขัน้ตอนที ่3: การส่งเรือ่งร้องเรยีนต่อไปยงัแผนกอ่ืนๆ 

ภายใน 5 วันหลังจากวันสุดท้ายที่ผู้ร้องเรียนจะสามารถ 
แจ้ง CRO ให้ทราบได้ถึงการตัดสินใจของตนเองใน 
อันท่ีจะเปลี่ยนแปลงทางเลือกไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ระหว่างการแก้ไขปัญหากับการทบทวนความถูกต้อง
ของโครงการ) CRO จะตัดสินใจว่าจะส่งเรื่องร้องเรียนไป
ยังผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้

1) SPF หากผู้ร้องเรียนระบุว่าประสงค์ที่จะเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือ

2) ประธาน CRP หากผู้ร้องเรียนระบุว่าต้องการ
ให้มีการทบทวนโครงการ หรือ

3) หน่วยงาน และ/หรือส�านักงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมและโดยสอดคล้องกับ
นโยบายของ ADB หากข้อร้องเรียนไม่อยู่ใน
ขอบเขตบทบัญญัติของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบ เช่น เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้าง หรือเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการ  

  
158. CRO จะแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน ADB 
ได้แก่ SPF ประธาน CRP หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานหรือส�านักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ทราบถึงการตัดสินใจของ CRO ที่จะส่งเรื่องร้องเรียน
ต่อไปยังผู้มีอ�านาจจะพิจารณาเรื่องนั้นๆ โดย CRO จะ
ให้เวลาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3 วันเพื่อคัดค้านหรือแสดง
ความกังวลใดๆ ที่มีเกี่ยวกับการตัดสินใจของ CRO  
ดังกล่าว หลังจากนั้น CRO จะส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวข้องหากไม่มีการคัดค้าน และท�าส�าเนา
หนังสือเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบด้วย 

159. CRO จะส่งเรื่องร้องเรียนกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
และขอค�าอธิบายเพ่ิมเติมหากผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่ามีความประสงค์จะใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา หรือกระบวนการทบทวนความถูกต้องของโครง 
การในการจัดการกับปัญหาที่เขาร้องเรียนเข้ามา หรือ
หากมีบุคคลใน ADB คัดค้านการตัดสินใจของ CRO 
เกี่ยวกับการส่งต่อเรื่องร้องเรียน (ดังที่อ้างถึงในย่อหน้า 
157-158)

160. หาก CRO ต้องส่งเรื่องร้องเรียนกลับไปยังผู้ร้อง 
เรียนและขอค�าอธิบายเพิ่มเติม CRO จะแนบชุดข้อมูล
เกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบไปให้ผู้ร้องเรียน 
อ่านด้วย ชุดข้อมูลดังกล่าวจะระบุถึงทางเลือกส�าหรับผู้
ร้องเรียนในอันที่จะใช้กลไกส่วนที่มีไว้ส�าหรับการแก้ไข
ปัญหาหรือส่วนส�าหรับการทบทวนความถูกต้องตาม
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ระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างหน้าที่ทั้ง 2 ส่วนของกลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบ โดยระบุว่าส่วนส�าหรับการแก้ไขปัญหานั้นม ี
เป้าหมายเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีและ
อ�านวยความสะดวกให้แก่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ใน 
ขณะทีส่่วนส�าหรบัการทบทวนความถูกต้องนัน้มเีป้าหมาย 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ADB ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายปฏิบัติงานและระเบียบขั้นตอนของ ADB เอง 
การเยียวยาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เพื่อให้การด�าเนินโครงการ
ใดๆ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ ADB นั้น อาจจะไม่ 
ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการก็ได้ นอกจากนี้ ชุดข้อมูลดังกล่าวก็จะ 
อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึน 
ภายใต้กลไกแต่ละส่วน CRO จะให้เวลาผูร้้องเรยีน 60 วนั 
ตามปฏทินิ ส�าหรบัตอบจดหมายของ CRO นบัจากวนัที่ 
ทีป่รากฏอยู่ในจดหมาย หากผูร้้องเรยีนไม่ตอบกลบัมา 
ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว เรื่องร้องเรียนของพวกเขา 
จะถอืเป็นเรือ่งร้องเรยีนใหม่ (และเริม่ต้นกระบวนการรับ 
เรื่องใหม่อีกครั้ง)  

161. ขั้นตอนที่ 4: การแจ้งผู้ร้องเรียน ภายใน 2 วันนับ
จากวันที่ CRO ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
CRO จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและผู้แทนของพวกเขาทราบ
ว่าเรื่องร้องเรียนได้ถูกส่งต่อไปที่ไหน และพวกเขาจะ
สามารถติดต่อบุคคลใดได้ส�าหรับขั้นตอนต่อๆ ไปของ
กระบวนการ

กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหา

162. กลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหานี้ คาดว่าจะใช้เวลา 
ด�าเนนิการประมาณ 180 วันนับจากวันทีมี่การลงทะเบียน 
เรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ
มาตรการเยียวยาได้ ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวไม่รวมเวลาที่
ต้องใช้ไปกับการแปลค�าร้องที่ส่งมาในภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ กับค�าร้องขอให้มีการต่อเวลาออกไปเพื่อ 
จัดหาข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม และเวลาที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายจ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับอ�านวยความ
สะดวกต่อการแก้ไขปัญหาของพวกเขา SPF อาจใช้
กลไกส�าหรับจัดการกับเรื่องคับข้องใจที่มีอยู่แล้วในระดับ 
โครงการ หรือขอให้หน่วยงานในฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยว 
ข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้ 

163. ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบคุณสมบัติของค�าร้อง 
หลังจากส่งจดหมายตอบรับไปยังผู้ร้องเรียนแล้ว SPF 
จะกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ค�าร้องภายใน 21 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องซึ่งส่งต่อมา
จาก CRO44  ก่อนที่จะสรุปว่าเรื่องร้องเรียนเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะด�าเนินการต่อตามหลักเกณฑ์ 
SPF ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเรื่องนั้นๆ มีคุณสมบัติ
ดังนี้ (1) เรื่องร้องเรียนนั้นถูกต้องทั้งตามหลักเกณฑ์และ
ขอบเขตของกลไกส�าหรับการแก้ไขปัญหา และไม่เข้า
ข่ายข้อยกเว้นใดๆ (ตามที่ปรากฏในย่อหน้า 141-143) 
และ (2) หลังจากใช้ดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณา
ขอบข่ายของปัญหาแล้ว SPF ตัดสินใจว่า การมีส่วน
เกี่ยวข้องของเขาหรือเธอจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนนั้นๆ 
           
164.  ในการพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนหรือไม่ SPF จะตรวจสอบว่าผู้ร้องเรียนได้พยายาม
ท�าส่ิงใดบ้างในอันท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกับฝ่ายปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าที่จะมีการยื่นค�าร้อง SPF จะส่ง
เรื่องร้องเรียนไปยังฝ่ายปฏิบัติงานดังกล่าวหากพบว่า
ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้มีการติดต่อกับฝ่ายนั้นๆ อย่างเป็น
เรื่องเป็นราว SPF จะปรึกษาหารือและขอข้อมูลจาก
ฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม และฝ่ายปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา SPF ควร
จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการขอให้ผู้รับเรื่องปกปิดตัว
ตนของผู้ร้องเรียนหรือไม่ และด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็น
เพื่อสนองตอบต่อค�าขอดังกล่าว

165. SPF จะรายงานการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องแก่ประธาน ADB โดยท�า
ส�าเนารายงานนั้นๆ ให้แก่รองประธานของฝ่ายปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแต่ละเรื่อง รวมทั้งแก่ CRO 
หลังจากได้ตรวจสอบคุณสมบัติของเรื่องตามข้อก�าหนด
แล้ว SPF จะแจ้งการตัดสินใจของตนให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ทราบ

166. ขั้นตอนที่ 2: การทบทวนและประเมินสาเหตุของ
เรื่องร้องเรียน หากเรื่องดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ข้อก�าหนด SPF จะทบทวนและประเมินสาเหตุของเรื่อง
ร้องเรียนแต่ละเรื่องเพื่อ (1) ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเบื้อง
หลังของเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา (2) ประเมินว่าผู้ร้อง

44 การที่ CRO ส่งเรื่องร้องเรียนต่อไปยัง SPF นั้น ไม่ถือว่าเป็นการยอมรับว่าเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
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เรียนจัดอยู่ในข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการหรือไม่ 
(3) ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน
และตัวเลือกต่างๆ ส�าหรับการแก้ไขปัญหา (4) ส�ารวจ
ความพร้อมของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในอันที่จะแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และ (5) แนะน�าวิธีการที่ดีที่สุดส�าหรับ
การแก้ไขปัญหานั้นๆ 

167. การประเมินสาเหตุและทบทวนทางเลือกส�าหรับ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจรวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ 
การสัมภาษณ์ และการพบปะพูดคุยกับผู้ร้องเรียน  
ผู้กู้ยืม และผู้อื่นที่ SPF เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ไขปัญหา SPF จะขอข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และหากมีความจ�าเป็น SPF ก็จะขอค�า 
แนะน�าและการสนับสนุนจากฝ่ายปฏิบัติงานนั้นๆ SPF 
จะจัดให้มีภารกิจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามแต่ 
SPF จะเห็นสมควร หรือมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
กับฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในภารกิจพิเศษ
ต่างๆ ส�าหรับการบริหารจัดการโครงการตามแต่ฝ่าย
ปฏิบัติงานจะจัดให้มีขึ้น

168. หลังจากที่ SPF ได้ท�าการประเมินและทบทวน
จนเสร็จสิ้นแล้ว SPF จะรายงานผลของการประเมินไป 
ยังประธาน ADB พร้อมท�าส�าเนารายงานให้แก ่
รองประธานของฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่ง 
รายงานไปยังผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม และฝ่ายปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมๆ กับร้องขอความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น SPF จะใช้วิจารณญาณของ
ตนเองประกอบกับความเห็นที่ได้รับในการตัดสินใจแต่
เพียงผู้เดียวว่า SPF จะ (1) ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือ (2) ตัดสินใจว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าสิ่งใดอีกใน
อันที่จะแก้ไขปัญหานั้นต่อไป ซึ่งคาดว่า SPF จะใช้เวลา
ทั้งสิ้น 120 วันในการสรุปคุณสมบัติของเรื่องจนกระทั่ง
สามารถสรุปการทบทวนและประเมินปัญหาได้  

169. ขั้นตอนที่ 3: การแก้ไขปัญหา หากการแก้ไข
ปัญหาได้เริ่มขึ้น SPF จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา และกระบวนการ 
ดังกล่าวนัน้จะขึน้อยูกั่บสถานการณ์แวดล้อม OSPF อาจ 
อ�านวยความสะดวกให้แก่การเจรจาปรึกษาหารือส่งเสริม 
การแบ่งปันข้อมูลแก่กัน ร่วมกันด�าเนินการหาข้อเท็จ
จริง อ�านวยความสะดวกในการก่อตั้งกลไกส�าหรับการ
ไกล่เกลี่ย และ/หรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาตามแต่
จะเห็นสมควร เวลาที่จ�าเป็นส�าหรับการแก้ไขปัญหานัน้

จะแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัลกัษณะความซับซ้อน และ
ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น    
  
170. การใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนต้องได้
รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่
เกี่ยวข้องกับ SPF ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเดินออก
จากกระบวนการแก้ไขปัญหาเม่ือไหร่ก็ได้หากเห็นว่า
กระบวนการดังกล่าวไม่มีประโยชน์ หรือเมื่อไม่สามารถ
บรรลุฉันทามติ ในการแก้ไขปัญหากับแต่ละฝ ่ายที่
เกี่ยวข้องได้โดยการท�าเช่นนั้นจะเท่ากับว่าเป็นการยุติ
กระบวนการแก้ไขปัญหาทันที

171. มาตรการเยียวยาที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันใน
ระหว่างที่แต่ละฝ่ายยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหานั้น 
จะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบรรจุอยู่ใน
บันทึกข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรการ
เยียวยาท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงการ
จะต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนของ ADB และผ่าน
ความเห็นชอบโดยผู้กู้ยืม 
  
172. เม่ือกระบวนการแก้ไขปัญหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
(ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อตกลงใดๆ ก็ตาม) SPF จะส่ง 
รายงานไปยังประธาน ADB พร้อมท�าส�าเนาไปยังรอง 
ประธานและฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเรื่อง 
ร้องเรียนที่ได้รับรายงานแต่ละขั้นตอนที่ SPF ได้ปฏิบัติ 
เพื่อแก้ไขปัญหา การตัดสินใจโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และข้อตกลงใดๆ ที่มีโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด SPF 
จะจัดท�ารายงานดังกล่าวและส่งไปยังผู้ร้องเรียน ผู้กู้
ยืม  CRP และคณะกรรมการบริหารเพื่อแจ้งให้แต่ละ
ฝ่ายรับทราบ 
  
173. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว หากผู้ร้องเรียนยัง
มีความกังวลว่าการด�าเนินโครงการนั้นไม่เป็นไปตาม 
กฎระเบียบของ ADB เขายังสามารถยื่นค�าร้องให้ม ี
การทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับได้ ใน
ขณะที่การด�าเนินการตามมาตรการเยียวยาที่ได้ตกลง
กันไว้และการตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว
ยังด�าเนินอยู่ต่อไป (ขั้นตอนที่ 4)  

174. ขั้นตอนที่ 4: การด�าเนินงานและการตรวจสอบ 
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะด�าเนินการตามมาตรการเยียวยา
ความเสียหายที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว โดยมี SPF ท�าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบการด�าเนินงานดังกล่าว SPF จะรายงาน
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สถานการณ์เก่ียวกับการด�าเนินงานประจ�าปีให ้แก่
ประธาน ADB โดยส่งส�าเนาให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ได้รับทราบด้วย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตรวจสอบความคืบหน้า SPF จะปรึกษาหารือกับ 
ผู้ร้องเรียน ผู้กู ้ยืม และฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
กรอบเวลาส�าหรับการตรวจสอบจะได้รับการออกแบบ
มาให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ของแต่ละโครงการและ
ขึ้นอยู่กับการด�าเนินงานตามมาตรการเยียวยาความเสีย
หาย แต่โดยทั่วไปจะไม่เกิน 2 ปี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด รวมถึงสาธารณชนทั่วไป อาจส่งข้อมูลอันเกี่ยว
กับสถานะของการด�าเนินการดังกล่าวมายัง SPF ด้วย
ก็ได้  

175. รายงานการตรวจสอบของ SPF จะถูกส่งไปยัง 
ผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม และฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ส่งไปยังประธาน ADB และคณะกรรมการบริหารเพื่อ
เก็บไว้เป็นข้อมูล SPF จะจัดท�ารายงานประจ�าปีส�าหรับ
เร่ืองร้องเรียนที่มีกรอบเวลาในการตรวจสอบเกินกว่า 
1 ปี หากกรอบเวลาในการตรวจสอบมีประมาณ 1 ป ี
หรือน้อยกว่า ผลของการตรวจสอบอาจถูกน�าไปรวมอยู ่
ในรายงานของ SPF ฉบบัสมบรูณ์ดงัทีอ่ธิบายไว้ในขัน้ตอน 
ที่ 5 ในการตรวจสอบการด�าเนินมาตรการเยียวยาที่ได ้
ตกลงกันไว้ SPF จะสามารถจัดท�ารายงานการตรวจสอบ 
ส�าหรบัเรือ่งร้องเรยีนเรือ่งเดยีวหรอืรายงานการตรวจสอบ 
ที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเข้าไว้ด้วยกันก็ได้ 

176. ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา 
หลังจากที่การตรวจสอบเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว SPF 
จะจัดเตรียมรายงานขั้นสุดท้ายและส่งไปยังประธาน 
ADB ผู้ร้องเรียน ผู้กู้ยืม ฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
CRP BCRC และคณะกรรมการบริหารเพื่อให้แต่ละฝ่าย
เก็บไว้เป็นข้อมูล โดย SPF จะสามารถจัดท�ารายงาน
สรุปการตรวจสอบส�าหรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเดียวหรือ
รายงานสรุปที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเข้าไว้
ด้วยกันก็ได้     

กลไกส�าหรับการทบทวนความถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับ

177. ผูย้ืน่ค�าร้องจะได้รบัทราบว่า คณะกรรมการบรหิาร 
ได้อนุมัติให้มีการทบทวนความถูกต้องของโครงการตาม 
ระเบียบข้อบังคับของ ADB ตามที่มีการร้องขอหรือไม่ 

ภายในเวลาประมาณ 70 วันหลังจากที่ CRO ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนนั้นๆ แล้ว  
พวกเขาจะได้รับทราบผลของการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริหารเกี่ยวกับรายงานฉบับสุดท้ายของ CRP 
ประมาณ 200 วันหลังจาก CRO รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวไม่รวม
เวลาที่ต้องใช้ไปกับการแปลค�าร้องที่ส่งมาในภาษาอื่นใด
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ค�าร้องขอให้มีการต่อเวลาออกไป
เพื่อจัดหาข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม และเวลาที่จ�าเป็น
ต้องใช้ส�าหรับการด�าเนินการทบทวนซึ่งไม่มีก�าหนด
เวลาที่แน่ชัด (ดูย่อหน้า 184-185 ประกอบ)

178. ขั้นตอนที่ 1: การขอความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร 
หลังจากที่มีการแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้องได้รับทราบว่าได้รับ
เรื่องที่ส่งเข้ามาแล้ว CRP จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน หลัง 
จากได้รับเรื่องที่ถูกส่งต่อโดย CRO ในการประเมินเบื้อง
ต้นและหาข้อสรุปว่าเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานั้นอยู่ในบท 
บัญญัติของกลไกส�าหรับการทบทวนความถูกต้อง เมื่อ
หาข้อสรุปได้แล้วว่าอยู่ในบทบัญญัติของกลไก CRP ก็
จะส่งเรื่องร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อขอให้แสดง
ความเห็นกลับมายัง CRP ภายใน 21 วัน ในการแสดง
ความคิดเห็นนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องแสดงหลักฐานว่า  
(1) ADB ได้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบขั้นตอนของ
สถาบนัท่ีเกีย่วข้อง หรอื (2) ADB ได้ล้มเหลวอย่างสิน้เชงิ 
ในอันที่จะปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบขั้นตอนของ 
ADB เอง แต่ฝ่ายบริหารตั้งใจที่จะด�าเนินมาตรการอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้โครงการนั้นๆ ด�าเนินไปตามระเบียบ 
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของ ADB CRP จะคัด
ลอกส�าเนาจดหมายโต้ตอบกับฝ่ายผู้บริหารให้แก่ BCRC 
เพือ่รบัทราบ รวมทัง้แจ้งให้ประเทศสมาชกิทีก่�าลงัพฒันา 
ของ ADB ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกรรมการบริหารที่เป็น
ตัวแทนของประเทศนั้นๆ ใน ADB ให้รับทราบด้วยว่ามี
การร้องเรียนเข้ามา CRP ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้มีการขอให้ผู้รับเรื่องปกปิดตัวตนของผู้ย่ืนค�าร้องหรือ
ไม่ และด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นเพื่อสนองตอบต่อค�าขอ
ดังกล่าว 

179. ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบคุณสมบัต ิ ภายใน  
21 วันนับจากวันที่ได้รับความเห็นจากฝ่ายบริหาร CRP  
จะท�าการตรวจสอบคุณสมบัติของเรื่องร ้องเรียนท่ี 
ได้รบั45  โดย CRP จะทบทวนเรือ่งร้องเรยีนรวมทัง้พจิารณา 

45 การส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยัง CRP โดย CRO นั้นไม่ได้หมายความว่าเรื่องดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
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ความเห็นของฝ่ายบริหารและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การจะสรุปว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น 
CRP จะต้องแน่ใจว่าเรือ่งดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ 
และขอบเขตที่ก�าหนดไว้และไม่อยู่ในข่ายเรื่องที่ได้รับ 
การยกเว้น (ดยู่อหน้า 142 และย่อหน้า 145-149 ประกอบ) 
โดย CRP จะต้องแน่ใจว่า (1) มหีลกัฐานชดัเจนว่าโครงการ 
ไม่สอดคล้องกบัระเบยีบข้อบงัคบัของ ADB (2) มหีลกัฐาน 
ว่าการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB ในโครงการ 
นั้นๆ ได้ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งโดย
ทางตรงและอย่างมีนัยส�าคัญแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ และ (3) การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ 
ดังกล่าวรุนแรงพอที่จะท�าให้ต้องมีการทบทวนความ 
ถูกต้องของโครงการ

180. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของเรื่องร้องเรียนนั้น 
CRP จะตรวจสอบด้วยว่าผู้ยื่นค�าร้องได้พยายามท�าสิ่งใด 
บ้างในอันที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องก่อนหน้าที่จะมีการยื่นค�าร้อง โดย CRP จะส่ง
เร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยปฏิบัติงานดังกล่าวหากพบว่า
ผู้ยื่นค�าร้องยังไม่ได้มีการติดต่อกับหน่วยปฏิบัติงานนั้นๆ
 
181. CRP จะแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม กรรมการ
บริหารที่เป็นตัวแทนของประเทศผู้กู้ยืม ฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายปฏิบัติงานถึงการตัดสินใจของ CRP เกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ

182. ขั้นตอนที่ 3: การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
ให้มีการทบทวนความถูกต้อง CRP จะส่งรายงานสรุป 
คุณสมบัติเรื่องร้องเรียนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ผ่าน BCRC โดยแนบความเห็นของฝ่ายบริหารไปด้วย 
หาก CRP เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ที่วางไว้ CRP ก็จะแนะน�าคณะกรรมการ
บริหารผ่าน BCRC อีกเช่นกันให้อนุมัติค�าขอดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการบริหารจะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มี
การทบทวนความถูกต้องดังที่มีการร้องขอหรือไม่ บน 
พื้นฐานของการไม่คัดค้าน และโดยปราศจากอคติต่อ
ความสมเหตุสมผลของเรื่องร้องเรียนดังกล่าวภายใน  
21 วันตามปฏิทิน หลังจากที่ได้รับข้อเสนอแนะของ 
CRP OCRP จะแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้องทราบถึงการตัดสินใจ 
ของคณะกรรมการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ 
คณะกรรมการบริหารพิจาณาอนุมัติ

183. ขั้นตอนที่ 4: ด�าเนินการทบทวน BCRC จะท�า 

หน้าทีอ่นมุตัขิอบเขตและข้อก�าหนด (term of reference: 
TOR) ส�าหรับการทบทวนความถูกต้องซึ่ง CRP เป็นผู้
ร่าง โดย TOR ดังกล่าวจะรวมถึงขอบเขต วิธีการทบทวน 
กรอบเวลาโดยประมาณ งบประมาณที่ต้องใช้ สมาชิก 
CRP (ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวน) และข้อมูล
อื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการทบทวน โดยภายใน 10 วัน 
นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารให้การอนุมัติ TOR จะ
ถูกส่งให้กับคณะกรรมการเพ่ือรับทราบโดยฝ่ายบริหาร 
ก็จะได้รับส�าเนาด้วย 

184. CRP จะเริ่มท�าการทบทวนความถูกต้องหลังจาก 
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และหลังจาก 
ที่ BCRC ให้ความเห็นชอบต่อร่าง TOR ที่น�าเสนอ 
ระยะเวลาที่จ�าเป็นส�าหรับการทบทวนโดย CRP นั้นจะ 
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะความซับซ้อนและขอบ 
เขตของโครงการ และขึน้อยูก่บัประเภทหรอืความรนุแรง 
ของการละเมิดกฎระเบียบของ ADB ที่มีการกล่าวหา 
ด้วย ตลอดทัง้กระบวนการทบทวน CRP จะปรกึษาหารอื 
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามความเหมาะสม ไม่ว่า 
จะเป็นผูย้ืน่ค�าร้อง ผูกู้ย้มื กรรมการบรหิารทีเ่ป็นตวัแทน
ของประเทศทีเ่กีย่วข้องฝ่ายบรหิาร และเจ้าหน้าที่โดย 
CRP จะให้โอกาสแก่เขาเหล่านี้ในการแสดงความคิดเห็น 
อย่างเท่าเทียมกันการทบทวนที่จะเกิดขึ้นอาจรวมไปถึง 
การทบทวนโดยการพิจารณาเอกสารที่ เกี่ยวข ้อง 
การจัดประชุมและสนทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการ
เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ
185. ขั้นตอนที่ 5: รายงานฉบับร่างของ CRP เมื่อ
เสร็จสิ้นการทบทวนแล้ว CRP จะจัดท�ารายงานฉบับร่าง 
เพื่อสรุปผลของการทบทวนให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม 
และฝ่ายผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้แต่ละฝ่ายแสดง
ความเห็นและส่งจดหมายตอบกลับมาภายใน 45 วัน 
รวมทั้งส่งร่างรายงานให้แก่ BCRC เพื่อพิจารณาด้วย  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายจะสามารถแสดงความคิด
เห็นได้อย่างเต็มที่ แต่เฉพาะความเห็นในขั้นสุดท้ายของ 
CRP เท่านั้น ที่จะปรากฏอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์

186. รายงานสรุปผลของการทบทวนโดย CRP นั้น จะ
มุ่งเน้นไปที่เรื่องร้องเรียนที่จ�าเพาะเจาะจง รายงานนี้จะ
แสดงเอกสารประกอบท่ีจะสนับสนุนข้อสรุปว่าด้วยการ
ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB และข้อสรุปเกี่ยว
กับความเสียหายท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมที่มีการ 
กล่าวหา นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวก็จะรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จ�าเป็นต่อการเข้าใจ
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บริบทและที่เป็นพื้นฐานส�าหรับบทสรุปของ CRP บท
สรุปของ CRP นั้นจะมุ่งเน้นไปยังประเด็นที่ว่า ADB 
ได้ล้มเหลวจริงในอันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับของ ADB เองในระหว่างการออกแบบโครงการ 
การด�าเนินขั้นตอนภายในต่างๆ และการด�าเนินโครงการ
ตามแผนการที่วางไว้ และได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
โดยทางตรงและอย่างมีนัยส�าคัญดังที่มีการกล่าวหาหรือ
ไม่ นอกจากนี้ CRP จะสร้างความมั่นใจว่าความเสีย
หายดังที่มีการกล่าวหานั้นมีอยู่จริง หากมีการพบว่ามี
การละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ ADB รวมทั้ง
ความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมนั้นมีอยู่จริงดัง
ที่มีการกล่าว รายงานก็จะจะมุ่งเน้นไปที่การแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างการละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ 
ADB กับความเสียหายที่มีการกล่าวหาว่าเกิดขึ้น

187. การประเมินความเสียหายทั้งโดยทางตรงและ 
อย ่ า งมี นั ยส� าคัญนั้ น จ ะท� า โดย เปรี ยบ เ ที ยบกั บ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการดังกล่าว
อยู่ในพื้นที่ โดยค�านึงถึงความพร้อมของข้อมูลที่มีอยู่ 
สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบ
สนองซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งโดยทางตรง
และอย่างมีนัยส�าคัญหากไม่มีโครงการในพื้นที่นั้นจะไม่
ถูกน�ามาพิจารณาด้วย46  เนื่องจากการประเมินความ
เสียหายทั้งโดยทางตรงและอย่างมีนัยส�าคัญในบริบท
ของความเป็นจริงที่ซับซ้อนนั้นอาจเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก 
CRP จึงจะใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในเรื่องเหล่านี้
และจะใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ ADB เป็นหลัก
ชี้น�าการตัดสินใจ 

188. ขั้นตอนที่ 6: รายงานขั้นสุดท้ายของ CRP ภายใน 
14 วันนับจากวันที่ได้รับความเห็นจากผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม 
และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานฉบับร่าง CRP จะน�า
ความเห็นเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณา และปรับ
เปลี่ยนเนื้อหาของรายงานตามความเหมาะสมก่อน
ที่ CRP จะส่งมอบรายงานขั้นสุดท้ายให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาผ่าน BCRC รายงานขั้นสุดท้ายจะแนบ
ความเห็นจากผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม และฝ่ายบริหารและ
ตารางสรุปที่ CRP จัดท�าเพื่อสรุปความเห็นของ CRP 
เองต่อประเดน็ต่างๆ ทีผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้องเหล่านัน้ได้แสดง 

ความเห็นไว้ ผลการสรุปของ CRP นั้นควรอยู่บน 
พื้นฐานของฉันทามติระหว่างสมาชิก CRP ทั้งหมด  
ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุฉันทามติได้ รายงานจะระบุ
ความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่และส่วนน้อยไว้ด้วย

189. ขั้นตอนที่ 7: การพิจารณารายงาน CRP ขั้น 
สุดท้ายโดยคณะกรรมการบริหาร ภายใน 21 วันตาม
ปฏิทิน หลังจากที่คณะกรรมการบริหารได้รับรายงาน 
ข้ันสดุท้ายจาก CRP คณะกรรมการต้องพิจารณารายงาน 
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น โดย CRP ต้องท�าการส่งมอบ
รายงานขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงรวบรวมเอา
ความเห็นจากผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม และฝ่ายบริหารเข้าไว้
ในรายงานด้วย ภายใน 7 วันหลังจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหาร

190. ขั้นตอนที่ 8: การเสนอมาตรการเยียวยาความ
เสียหายโดยฝ่ายบริหาร หาก CRP สรุปว่าการละเมิด 
กฎระเบียบและข้อบังคับของ ADB นั้น ได้ก่อให้เกิด 
ความเสียหายท้ังโดยทางตรงและอย่างมีนัยส�าคัญดังที่มี 
การกล่าวหาจริง ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอมาตรการส�าหรับ
เยียวยาความเสียหาย47 เพื่อให้การด�าเนินโครงการ
เป็นไปตามกฎระเบียบและเพ่ือบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความรับผิดชอบต่อโครงการตาม
กฎหมายนั้นตกอยู่กับผู้กู้ยืม ซึ่งโดยหลักการแล้วก็มี 
หน้าท่ีท่ีจะต้องด�าเนนิมาตรการเยียวยาด้วย ฝ่ายบรหิาร 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบจากผู้กู้ยืมก่อนท่ีจะ 
มีการเสนอมาตรการเยียวยาอย่างเป็นทางการ ฝ่าย
บริหารอาจขอความคิดเห็นจาก CRP ในการออกแบบ
มาตรการเยียวยา โดยส่งร่างข้อสรุปมาตรการเยียวยาให้ 
CRP พิจารณาเพื่อออกความเห็นภายใน 5 วัน เมื่อได้
รับความเห็นของ CRP ฝ่ายบริหารจะส่งรายงานเสนอ
แนะมาตรการเยียวยาต่อคณะกรรมการบริหาร โดยแนบ 
ความเห็นของ CRP ไปกับรายงานด้วย นอกจากนี้ 
รายงานจะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับ 
ผิดชอบการด�าเนินการตามมาตรการเยียวยาตามที่ได้
ตกลงกันไว้ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด�าเนิน
งาน และหน่วยงานที่จะเข้ามารับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้นับตั้งแต่การพิจารณารายงาน
ขั้นสุดท้ายของ CRP โดยคณะกรรมการบริหารจนถึงวัน

46 ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของค�าร้องหรือทบทวนความถูกต้องของโครงการนั้น หาก CRP พบว่าผลกระทบทั้งโดยทางตรงและอย่างมีนัย 
 ส�าคัญที่มีผู้กล่าวหาว่าเกิดขึ้นดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB การตรวจ 
 สอบคุณสมบัติและ/หรือรายงานการทบทวนของ CRP ก็จะระบุเช่นนั้นด้วยโดยไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของผลกระทบนั้นๆ
47 ซึ่งอาจรวมถึงการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้วย
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ที่ฝ่ายบริหารน�าบทสรุปเรื่องมาตรการเยียวยาขึ้นเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารนั้น จะประมาณ 60 วัน  

191. ขัน้ตอนที ่9: การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการเยียวยา 
ของฝ่ายบริหารภายใน 21 วันตามปฏิทิน นับจากวันที ่
ได้รับข้อเสนอ จากนั้นคณะกรรมการจะตัดสินใจว่าจะ
ด�าเนินการอย่างไรเพื่อให้โครงการที่อยู่ในระหว่างการ
ทบทวนนั้นด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของ ADB และ/หรือเพื่อบรรเทาความ 
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริหาร มาตรการเยียวยาที่เสนอแนะ
โดยฝ่ายบริหาร และความเห็นของ CRP จะถูกส่งไปยัง 
ผู้ยื่นค�าร้องและผู้กู้ยืมภายใน 7 วัน หลังจากการพิจารณา 
ของคณะกรรมการบริหาร 
 
192. ขั้นตอนที่ 10: การตรวจสอบและการสรุป CRP 
จะตรวจสอบการด�าเนินงานตามมาตรการเยียวยา 
ความเสียหายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
อย่างสม�่าเสมอว่าการน�าการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ว่าด้วยเร่ืองมาตรการเยียวยาไปปฏิบัตินั้นด�าเนินไป
อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตของ CRP เองเกี่ยวกับ 
ความคืบหน้าของการท�าให้โครงการด�าเนินไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของ ADB

193. มาตรการเยียวยาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของ 
โครงการหรือการด�าเนินโครงการตามแผนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว จะเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
ของ ADB ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด
ตารางเวลาที่แตกต่างกันมาให้ CRP จะรายงานความ 
คืบหน้าเป็นประจ�าทุกปี ประธาน CRP จะท�าการปรึกษา
หารือกับ BCRC เพื่อหาข้อสรุปว่าสมาชิกของ CRP 
คนใดจะด�าเนินการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
ในแต่ละปี กรอบเวลาของการติดตามประเมินผลจะ 
สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะของแต่ละโครงการ และ
ขึ้นอยู ่กับการด�าเนินมาตรการเยียวยาความเสียหาย 
แต่โดยทั่วไปจะไม่เกิน 3 ปี รายงานส�าหรับการตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลนั้น จะถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับด้วย 

194. วธิกีารส�าหรบัการตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล 
อาจรวมถึง (1) การปรึกษาหารือกับผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม 
คณะกรรมการบรหิารทีเ่กีย่วข้อง ฝ่ายบรหิาร และเจ้าหน้าท่ี 
(2) การพิจารณาเอกสารต่างๆ และ (3) การเยี่ยมชมพื้นที่ 
โครงการ นอกจากนี้ CRP ยังจะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ 
จากผู้ย่ืนค�าร้องและสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับสถานะ 
ของการด�าเนินงานด้วย โดย CRP จะส่งรายงานการ 
ตรวจสอบฉบับร่างไปให้ BCRC เพื่อรับทราบและแสดง 
ความคิดเห็น และจะร่างรายงานขั้นสุดท้ายโดยปรึกษา 
หารือกับ BCRC อย่างใกล้ชิด  ก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน 
ดังกล่าวต่อผู้ยื่นค�าร้อง ผู้กู้ยืม คณะกรรมการบริหาร 
ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

การตรวจสอบความคืบหน้า 
ของการร้องเรียนโดยหน่วยปฏิบัติงาน 
และบทบาทในการติดตามตรวจสอบ

195. หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ จะด�าเนินการแก้ไขปัญหา
หรือประเด็นอันเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่ OSPF หรือ 
CRP ส่งต่อไปยังแต่ละหน่วยงาน หากพบว่าผู้ร้องทุกข์ 
ไม่ได้มีความพยายามใดๆ ในอันที่จะแก้ไขปัญหาร่วม 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องก ่อนท่ีจะเข ้ามายื่นเรื่อง 
ร้องเรียน หน่วยงานเหล่านี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
ผู้ร้องเรียนได้ขอให้ปกปิดตัวตนเป็นความลับหรือไม ่
และด�าเนินการที่จ�าเป็นเพื่อสนองค�าร้องขอดังกล่าว 
หน่วยงานเหล่านี้จะท�าหน้าท่ีตรวจสอบและติดตาม
ความคืบหน้าของกระบวนการและผลลัพธ์ของการ
แก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบข้ึนมาส�าหรับติดตาม
และตรวจสอบ หน่วยงานแต่ละหน่วยอาจใช้ประโยชน์
จากระบบติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบที่
พัฒนาโดย OSPF ในปี พ.ศ. 2552 ร่วมกับส�านักงาน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและส�านักงานผู ้แทน
ประจ�าสาธารณรัฐอินเดีย หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึง
ส�านักงานผู้แทนประจ�าแต่ละประเทศ ควรจัดเก็บบันทึก
การประชุม การติดต่อผ่านจดหมายอย่างเป็นทางการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

196. ในข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการกับ
เรื่องร้องเรียนท่ีขาดคุณสมบัติซ่ึงได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วย
ปฏิบัติงานต่างๆ โดย OSPF หรือ CRP หน่วยปฏิบัติ
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งานที่ได้รับเรื่องจะจัดท�ารายงานสรุปเรื่องร้องเรียน  
ประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน การด�าเนินมาตรการต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือประเด็น การตัดสินใจหรือข้อตกลง
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลสรุป และบทเรียนที่ได้รับ

197. หน่วยปฏิบัติงานอาจมีบทบาทส�าคัญดังต่อไปนี้
ในการป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการสร้าง
ความมั่นใจว่าการด�าเนินโครงการในความรับผิดชอบ
ของตนนั้นจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

1) ในฐานะที่ เป ็นส ่วนหนึ่งของการออกแบบ
โครงการและการด�าเนินโครงการตามแผน 
หน่วยปฏิบัติงานจะมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นวันต่อวัน การแก้ไขปัญหา และ
การป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบ
และข้อบังคับส�าหรับการปฏิบัติงานของ ADB 
ในโครงการที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยู่

2) ในระหว่างที่มีการน�ากระบวนการส�าหรับกลไก
การแสดงความรับผิดชอบมาใช้ หน่วยปฏิบัติ
งานต่างๆ จะมีส่วนท�าให้การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นด�าเนินไปอย่างราบรื่น และให้ความ
ร ่วมมือที่จ�าเป ็นเพื่อให ้การทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับน้ันเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

3) หน่วยปฏิบัติงานเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ
ท�าให้การด�าเนินการตามมาตรการเยียวยา
ความเสียหายหลังจากกระบวนการส�าหรับ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบสิ้นสุดลงนั้น 
จะด�าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

การเยี่ยมชมพื้นที่

198. การเยี่ยมชมพื้นที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
ภายใต้กลไกการแสดงความรับผิดชอบท่ีเป็นไปอย่าง
สม�่าเสมอและโดยปราศจากข้อขัดแย้งใดๆ ADB จะเน้น 
แนวทางและการประสานงานแบบหุ้นส่วนเพ่ือให้แน่ใจ
ว่า CRP จะสามารถเข้าเยีย่มชมพืน้ที่ได้ทกุเวลาทีจ่�าเป็น 
ด้วยเหตุนี้เอง การมีไมตรีจิตอันดีและความร่วมมือ 
ระหว่าง CRP กับประเทศผู้กู้ยืมจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นยิ่ง 
การเยี่ยมชมพื้นที่นั้นจะมีขึ้นโดยผ่านการปรึกษาหารือ
กับประเทศผู้กู้ยืมและหลังจากที่ได้รับความยินยอมจาก
ประเทศดังกล่าวแล้ว ทั้งส�าหรับโครงการในภาครัฐและ
โครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการกับภาครัฐ อย่างไรก็ดี ADB 

ก็ยังคาดหวังว่าประเทศผู้กู้ยืมนั้น จะให้ความร่วมมือและ
ให้ความเห็นชอบต่อค�าขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่

199. CRP เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีการเยี่ยมชม 
พ้ืนท่ีและสร้างความม่ันใจว่ากระบวนการดังกล่าวนั้น
จะเป็นไปโดยปราศจากความควบคุมของผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องใดๆ ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่ประจ�าอยู่ ณ ส�านักงานผู้แทน มีหน้าที่อ�านวยความ
สะดวกต่อการเยี่ยมชมพื้นที่ของ CRP เมื่อใดก็ตามที่ 
จ�าเป็นและเมื่อ CRP ร้องขอ ส�านักงานผู้แทนในประเทศ 
อาจเข้ามาช่วยเหลือในการขอความเห็นชอบต่อการ
เยี่ยมชมพื้นที่จากรัฐบาลของประเทศผู้กู้ยืม และอาจส่ง
ส�าเนา TOR ของทั้งการเยี่ยมชมพื้นที่และการทบทวน
ความถูกต้องของโครงการให้รัฐบาลประเทศผู้กู ้ยืมได้
อ่าน TOR นั้น จะอธิบายอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่ท�าให้
การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เป็นเรื่องจ�าเป็น เรื่องที่จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่ และ
วิธีที่จะน�ามาใช้พิจารณา ขอบเขตของ TOR จะจ�ากัดอยู่
แค่เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเท่านั้น CRP ควรขอความ
ช่วยเหลือจากคณะกรรมการบริหารของ ADB ที่เป็น
ตัวแทนของผู้กู้ยืม และจะส่งส�าเนา TOR ให้กรรมการ
คนดังกล่าวดูก่อนที่จะส่งค�าร้องขอเข้าเย่ียมชมพื้นท่ี
ไปยังประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB โดยผ่าน
ส�านักงานผู้แทนในประเทศนั้นๆ 

200. หากการขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ได้รับการปฏิเสธ 
ฝ่ายบริหารจะสอบถามสาเหตุที่ท�าให้ประเทศผู ้กู ้ยืม
ปฏิเสธไม่ให้มีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และจะปรึกษาหารือ
กับ BCRC และประเทศผู้กู้ยืมถึงเรื่องการน�าเหตุผลไป
แสดงต่อคณะกรรมการบริหารผ่านรายงานข้อมูล

201. หากการขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ได้รับการปฏิเสธ 
CRP จะท�างานของตนให้เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบ
รายงานที่เสร็จสมบูรณ์แม้จะไม่ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ก็ตาม ในการท�าเช่นนั้น CRP จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเป็น
หลัก     ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ท�าการคาดคะเนตาม 
ความเหมาะสม รวมทั้งสรุปรายงานตามความน่าจะเป็น       
บนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือให้รายงานสามารถ
เสร็จลุล่วงได้ CRP จะน�าเสนอบทวิเคราะห์ที่ดีที่สุดและ     
ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้หลังจากที่ได้
ใช้วิธีการที่ไม่ส้ินเปลืองงบประมาณและสมเหตุสมผล
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ�าเป็น ในกรณีที่ไม่มีการเยี่ยม
ชมโครงการ แม้จะมีความจ�าเป็นต่อกระบวนการทบทวน 
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CRP อาจจะให้น�า้หนักแก่มุมมองของผู้ร้องเรียนมาก
ขึ้นก็เป็นได้

ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล   

202. การปฏิบัติงานของ OSPF และ CRP จะเป็นไป 
อย่างเปิดเผยทั้งต่อบุคคลภายใน ADB เองและต่อ
สาธารณชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การเปิดเผย 
ข้อมูลต่อสาธารณชนจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับปรัชญา 
พื้นฐานของนโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 
2554 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�าหนดด้านการเปิดเผย
ข้อมูลที่น�าเสนอจะอยู่ในภาคผนวกที่ 9

203. ADB จะจดัตัง้เวบ็ไซต์ส�าหรบักลไกการแสดงความ 
รับผิดชอบขึ้นมาภายใต้เว็บไซต์ของ ADB เพื่อเผยแพร่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งการแก้ไขปัญหาและการทบทวนความ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโครงการต่างๆ ดังที่ได้ 
รับการร้องเรียนเข้ามา เพือ่ให้สาธารณชนทัว่ไปสามารถ 
เข้าถึงได้ง่ายและเพื่อให้เกิดการประสานงานกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดย OSPF และ OCRP จะมีเว็บเพจ 
เป็นของตนเองภายใต้เว็บไซต์หลักดังกล่าว ข้อมูลอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบก็จะถูก 
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักที่ว่า48 โดยหน้าหลักของกลไก 
การแสดงความรับผิดชอบซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลอันเกี่ยว 
กับ OSPF และ OCRP รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกลไกเข้าไว้ด้วยกันนั้น จะได้รับการปรับปรุงอย่าง 
สม�่าเสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน ์
ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้ง OSPF และ CRP ต่างก็จะมี 
สัญลักษณ์และหัวจดหมายที่โดดเด่นแยกจากกันอย่าง 
เห็นได้ชัด แต่สัญลักษณ์และหัวจดหมายของหน่วยงาน 
ทั้งสองจะอยู ่ข้างล่างสัญลักษณ์และหัวจดหมายของ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การปฏิบัติงานของ OSPF และ OCRP ต่อ
สาธารณชนนั้น จะรวมการแนะน�ากลไกการแสดงความ
รับผิดชอบไว้ด้วย ในขณะที่ยังมุ่งเน้นไปยังประเด็นที่
เฉพาะเจาะจงส�าหรับแต่ละหน่วยงาน  

204. ธรรมชาติของการแก้ไขปัญหาและการทบทวน
ความถูกต้องนั้น ท�าให้มีความจ�าเป็นในระดับที่เหมาะ
สมที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลบางประเภทไว้เป็นความลับ 
ตัวอย่างเช่น ค�าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการโดยทั่วไป
และวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายนั้นสามารถน�าเสนอ
ต่อสาธารณชนได้ แต่รายละเอียดของเนื้อหาสาระเกี่ยว
กับการสนทนาระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบางครั้งก็ไม่
สมควรที่จะได้รับการเปิดเผย ดังนั้น หากมีการร้องขอ 
ข ้อตกลงขั้นสุดท ้ายและรายละเอียดของข้อตกลง 
ดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ข้อมูลที่ผู้ร้องเรียน
ส่งไปยัง OSPF หรือ OCRP โดยมีการระบุให้เก็บไว้เป็น
ความลับนั้น จะไม่ได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดโดยปราศจากความยินยอมจากผู้น�าส่งข้อมูล หากมี
การร้องขอ SPF และ CRP จะสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปิด
เผยตัวตนของผู้ร้องทุกข์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

205. ประธานของ SPF และ CRP จะมีอ�านาจในการ
ออกข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงข้อมูลต่อสาธารณชน
ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะท�าเช่นนั้น 
SPF หรือ CRP จะแจ้งให้ DER ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
การกระท�าดังกล่าวไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ ADB ได้
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานทั้งสองต้องการ 
เผยแพร่ก่อน แต่เพื่อให้ ADB มีโอกาสที่จะเตรียมตัว 
ล่วงหน้าในอันท่ีจะตอบข้อซักถามของส่ือมวลชนที่อาจ 
เกิดขึ้นได้หลังจากการแถลงหรือเผยแพร่ข่าวสารของ
หน่วยงานทั้งสองแล้ว    

206. ประธานของ SPF และ CRP รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานภายใต้กลไกการแสดงความรับ 
ผิดชอบจะใช้ดุลพินิจของตนในการไม่ท�าตัวให้เป็นท่ีรู้จัก
โดยสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวางในระหว่างที่เข้า
เยี่ยมชมพื้นที่หรือปฏิบัติงานอยู่ในประเทศผู้กู้ยืม SPF 
และ CRP จะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใดๆ ไม่ว่า
จะอยู่ในข้ันตอนใดของกระบวนการกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบก็ตาม

48 ในปัจจุบัน OSPF และ CRP มีเว็บไซต์ที่แยกจากกัน ซึ่งท�าให้การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบระหว่างสองเว็บไซต์นี้และ 
 เว็บไซต์อื่นๆ ของ ADB เป็นไปอย่างกระจัดกระจาย ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยการก่อตั้งเว็บไซต์หลักขึ้นมาหนึ่งเว็บไซต์ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
 เว็บไซต์สาธารณะของ ADB ส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบทั้งหมด  
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ขอบเขตของกลไก 
การแสดงความรับผิดชอบ

207. กลไกการแสดงความรับผิดชอบมีขอบเขต 
ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ ADB มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งที่เป็นโครงการที่ด�าเนินการโดยภาครัฐและที่ไม่ได้
ด�าเนินการโดยภาครัฐ ในกรณีที่มีการใช้ระบบป้องกัน
ผลกระทบของประเทศกับโครงการที่ ADB สนับสนุน
โดยสอดคล้องกับค�าแถลงนโยบายป้องกันผลกระทบ 
ปี พ.ศ. 2552 ของ ADB (Safeguard Policy Statement 
2009) การใช้ระบบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อบทบาทและ
หน้าที่ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น 
บทบาทของ OSPF หรือ CRP หากมีการอ้างว่า
ระบบของประเทศนั้นมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกลไก
การแสดงความรับผิดชอบ CRP จะท�าการตรวจสอบ 
การประเมินของ ADB เกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน
ระหว่างขอบเขตนโยบายของ ADB ปัจจัยที่จะเป็นชนวน
ให้ระบบป้องกันท�างาน และหลักการที่ใช้บังคับกับระบบ
ป้องกันผลกระทบของประเทศ (และมาตรการเพิ่มเติม
ตามที่ตกลงกันเพื่อให้บรรลุความเทียบเท่า) เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของค�าแถลงนโยบายป้องกัน
ผลกระทบ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินโครงการโดย ADB ที่สอดคล้องกับแนวทาง 
นโยบายป้องกันผลกระทบ (ย่อหน้าที่ 20 ในหน้า 81) 
นอกจากนี้ ขอบเขตของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
ก็จะครอบคลุมการปฏิบัติงานในโครงการท่ีมีสถาบันอื่น 
ร่วมปล่อยกู้ (cofinancing operations) ซึ่งมี ADB เป็น
ผู้บริหารด้วย

การเสริมสร้างความตระหนักและการเรียนรู้

208. OSPF และ OCRP ควรปรับปรุงกลยุทธ์การ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอ 
(เช่น ทุกๆ 3 ปี) โดย OSPF OCRP และเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องควรด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3 ระดับดังต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
วัฒนธรรมในด้านบวก 

209. ภายในองค์กร ควรเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ 
และการเผยแพร่บทเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่ ADB ได้
รับทราบ ผ่านการประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ และการปฐมนเิทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 

กลไกการแสดงความรับผิดชอบควรจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จัดขึ้นอย่างสม�า่เสมอ กลไก
การแสดงความรับผิดชอบควรจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญส�าหรับการเรียนรู ้และการส่งเสริมคุณภาพของ
โครงการรวมทั้งประสิทธิผลของการพัฒนาด้วย SPF 
และ OSPF CRP และ OCRP เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบรหิาร 
และคณะกรรมการบริหารควรจะช่วยกันส่งเสริมการ 
เปล่ียนแปลงเชิงวัฒนธรรมเพ่ือขจัดความเข้าใจที่อาจยัง 
มีหลงเหลืออยู ่ว่ากลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้น 
เป็นปฏปัิกษ์ต่อการท�างานของแต่ละบคุคลหรอืหน่วยงาน  

210. ระดับประเทศ OSPF และ OCRP ควรจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารในประเทศสมาชิก
ที่ก�าลังพัฒนาของ ADB อย่างสม�า่เสมอ และข้อมูล
เกี่ยวกับกลไกท่ีจะน�าไปเผยแพร่นั้นควรเป็นข้อมูลที่ไม ่
ซบัซ้อน      ใช้รปูภาพอธบิายประกอบเพือ่ความกระจ่างและ 
ท�าให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่าย ในส�านักงาน 
ผู้แทนในแต่ละประเทศ ควรมีเจ้าหน้าที่จ�านวนหนึ่งคน
ท่ีจะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับโครงการที่ ADB ให้การสนับสนุน ซึ่งส�านักงาน 
ผู้แทนในบางประเทศได้ด�าเนินการเช่นนี้อยู่แล้ว โดย
หลักปฏิบัติดังกล่าว ควรครอบคลุมถึงส�านักงานผู้แทน
ทุกแห่งของ ADB

211. ระดับโครงการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้น ท�าให้ม ี
ความจ�าเป็นที่เจ้าหน้าที่ของ ADB ทุกคนจะกลายเป็น 
ส ่วนหนึ่งของการเผยแพร ่ข ้อมูลไปสู ่สาธารณชน  
เจ้าหน้าท่ีจึงควรจะท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู ้กู ้ยืมใน
อันที่จะเผยแพร่ข้อมูลเสียแต่เนิ่นๆ เกี่ยวกับกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบ และบทบาทของกลไกในการเป็น 
เครื่องมือให้ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถ
เรียกร้องสิทธิของตนหากกลไกอื่นๆ ส�าหรับจัดการกับ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการไม่สามารถช่วยพวก
เขาได้   ความเข้มข้นและรูปแบบของการเสริมสร้าง 
ความเข้าใจในระดับโครงการนี้จะแตกต่างกันไปตาม
ธรรมชาติของโครงการเอง หน่วยปฏิบัติงานจะมุ่งเน้น 
ไปท่ีโครงการซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดผลกระทบ 
ในระดับที่สูง เช่น โครงการที่ต้องมีการอพยพโยกย้าย 
ผู้คนจ�านวนมากออกจากพื้นที่ แผ่นพับที่จัดท�าในภาษา 
ประจ�าชาติหรือภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ กระดาน 
ข่าวชุมชน โสตทัศนวัสดุ หรือวิธีการที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพอื่นๆ จะถูกน�ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
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ต่อสาธารณชน ค�าแถลงนโยบายป้องกนัผลกระทบก�าหนด 
ให้มีการก่อตั้งกลไกขึ้นในระดับโครงการเพื่อจัดการกับ 
ปัญหาที่ได้รบัการร้องเรยีนเข้ามา นอกจากนี้ ถ้อยแถลง 
ดังกล ่าวยังก�าหนดให ้ เจ ้าหน ้าที่ของรัฐและ/หรือ 
ผู้สนับสนุนโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกจัดการ
ปัญหาในระดับโครงการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจในหมู่สาธารณชน โดยร่วมมือกับส�านักงาน 
ผู้แทนในประเทศ คณะผู้ด�าเนินโครงการ หน่วยงาน 
ฝ่ายปกครองในระดับท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การด�าเนนิโครงการ ADB สามารถพจิารณาความเป็นไปได้ 
ที่จะโอนภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปให้หน่วยงาน 
อื่นรับผิดชอบ เช่น NGOs ที่น่าเชื่อถือหรือองค์กร 
ภาคประชาสังคมต่างๆ ในระหว่างการออกแบบกลยทุธ์ 
การประชาสมัพนัธ์นัน้ ประเดน็ด้านเพศสภาพจะถกูน�ามา 
ประกอบการพิจารณาด้วย 
  
212. รายงานการเรียนรู้ที่ OSPF OCRP IED และ 
RSDD ร่วมกันจัดท�าจะกลั่นกรองประสบการณ์ของ 
ADB  ข้อมูลเชิงลึก และบทเรียน รวมทั้งผลกระทบของ
กลไกการแสดงความรับผิดชอบต่อการพัฒนา ประโยชน์
และค่าใช้จ่าย รายงานความคืบหน้าของกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบประจ�าปีนั้นจะ (1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมและผลของการปฏิบัติงานโดยละเอียด (2) สรุป
ข้อร้องเรียน (3) วิเคราะห์ผลกระทบของกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบต่อการพัฒนา (4) อธิบายประโยชน์ที่
ได้รับ (5) บันทึกและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ผู้กู้ยืม และ ADB ส�าหรับแต่ละโครงการ และ 
(6) ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางส�าหรับการออกแบบและการด�าเนินนโยบายใน
อนาคต ฝ่ายบริหารจะสรรหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยใน
การศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์และต้นทุนของกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบที่ปรับปรุงแล้ว49

วันที่มีผลบังคับใช้และช่วงเวลา 
ส�าหรับการเปลี่ยนผ่าน

213. กลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับแก้ไขจะมี
ผลบังคับ 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารลง 
มติให้ความเห็นชอบต่อการการปรับปรุงแก้ไข โดยจะถูก
น�าไปใช้แทนที่นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
ฉบับปี พ.ศ. 2546 (เชิงอรรถที่ 2)50  การจัดการกับเรื่อง
ร้องเรยีนและ/หรอืค�าขอใดๆ กต็ามที่ได้รบัก่อนกลไกการ 
แสดงความรับผิดชอบฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ จะเป็น
ไปตามบทบัญญัติของกลไกนโยบายปี พ.ศ. 2546 และ
ขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <

49 การศึกษาดังกล่าวจะคล้ายกับการประเมินผลกระทบจากกฎระเบียบ โดยเป็นการประเมินผลกระทบของกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ.  
 2546 และกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ การศึกษานี้จะวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอันมีเหตุมาจากการ 
 เปลี่ยนแปลงที่น�าเสนอในกลไกฉบับปรับปรุง ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมรายการที่ (7) และ (8) ใน TOR ส�าหรับการ 
 ทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบโดยเฉพาะ (ย่อหน้าที่ 5 ภาคผนวกที่ 1)
50 นโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546 นั้น ก�าหนดให้ OSPF และ CRP เป็นผู้จัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ แต่นโยบายฉบับปรับ 
 ปรุงแก้ไขไม่มีข้อก�าหนดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการใดๆ ที่จ�าเป็นจะถูก 
 ระบุไว้ในเอกสารนโยบายและ/หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
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ผลกระทบต่อทรัพยากร

214. การเปลี่ยนแปลงที่น�าเสนอในนโยบายกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบฉบับแก้ไขจะส่งผลต่อทรัพยากร
ของ ADB ในเรื่องต่อไปนี้

1) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเสริมเข้า
มาจะท�าให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากร 
เพิ่ม โดย OSPF และ OCRP ใช้งบประมาณ
ไปทัง้สิน้ 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 
2553 ส�าหรับสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ในแต่ละประเทศ บนข้อสนันิษฐานว่าค่าใช้จ่าย 
ส�าหรบักิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะเพิ่ม
ขึ้นเป็นสองเท่า ดังนั้น งบประมาณที่ต้อง 
จัดหาเพิ่มในแต่ละป ีส�าหรับการนี้จะอยู ่ที่
ประมาณ 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2) ข้อเสนอให้ส�านักงานผู้แทนในแต่ละประเทศมี
เจ้าหน้าที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส�าหรับการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการที่ ADB มี
ส่วนสนับสนุนนั้น จะท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ได้ ส�านักงานผู้แทนในบางประเทศอาจจะมอบ
หมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในส�านักงาน
ท�าหน้าที่ดังกล่าว   แต่บางส�านักงานอาจต้อง
จ้างเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม งบประมาณที่ต้องจัดหา
เพิ่มในแต่ละปีส�าหรับเป็นค่าจ้างบุคคลที่จะท�า 
หน้าที่เป็นศูนย์กลางส�าหรับรับเรื่องร้องเรยีนนี้
จะอยูท่ีป่ระมาณ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3) การจัดหา CRO ที่ท�างานเต็มเวลาให้แก่กลไก
การแสดงความรับผิดชอบจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ซึง่ประมาณว่าจะอยูท่ีปี่ละ  50,000 
ดอลลาร์สหรัฐ

4) ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะลดลงเนื่องจาก OCRP จะ 
มีเจ้าหน้าที่ต่างชาติน้อยกว่าที่เคยมี 1 คน 
และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานธุรการหรือ 
เจ้าหน้าที่ที่จ้างในประเทศน้อยลงอีก 1 คน 
ท�าให ้ช ่วยประหยัดงบประมาณไปได้ป ีละ 
250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

215. โดยสรปุ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเพ่ิมขึน้สทุธิในแต่ละปีจะอยู ่
ที่ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ51  ดังนั้น ผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นต่องบประมาณของ ADB โดยรวมอันเนื่อง 
มาจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวจึงคาดว่าจะอยู ่
ในระดับปานกลาง ประมาณการนี้แสดงถึงต้นทุนการ
ด�าเนินงานที่ ADB จะเป็นผู้รับภาระโดยตรง ต้นทุนทาง
ตรงและทางอ้อมอื่นๆ ที่จะเกิดแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการ ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB 
และ ADB จะขึน้อยูก่บัจ�านวนของเรือ่งร้องเรยีนทีเ่ข้ามา 
และลักษณะของเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่อง < 

51 การประเมินค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของของค่าใช้จ่ายอันเกิดจากภาวะเงินเฟ้อและการปรับเงินเดือนพนักงานขึ้นตามในแต่ละปี ค่าใช้จ่าย 
 ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะต้องถูกน�าไปค�านวณในระหว่างการด�าเนินงานตามนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปรับปรุงแก้ไข
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ข้อเสนอแนะ

216. ประธาน ADB เสนอแนะให้คณะกรรมการบริหาร
ลงมติอนุมัตินโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
ฉบับปรับปรุงแก้ไข ดังที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 5 ของเอกสาร
ฉบับนี้ <
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ภาคผนวกที่ 1

ขอบเขตและข้อก�าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวน
กลไกการแสดงความรับผิดชอบ

1. เมื่อปี พ.ศ. 2538 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้จัดตั้งกลไกการตรวจสอบขึ้น เพื่อให้เป็น
ช่องทางส�าหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่ง ADB มีส่วนสนับสนุน ในการที่จะยื่นค�าร้องต่อ
องค์กรอิสระเพื่อขอให้มีการพิจารณาทบทวนว่า ADB ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ADB ในเรื่องของ
นโยบายปฏิบัติงานและขั้นตอนต่างๆ หรือไม่1 หลังจากที่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ADB 
ก็ได้เริ่มน�ากลไกการแสดงความรับผิดชอบ2  มาใช้ในปี พ.ศ. 2546 โดยใช้กลไกการตรวจสอบเป็น 
รากฐาน กลไกการแสดงความรับผิดชอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการพัฒนา 
และคุณภาพของโครงการที่ ADB มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการและสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุด
ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการในการจัดหาเจ้าหน้าที่และในการปฏิบัติงานโดยรวม เป็นกลไกที่มีความ
เป็นอิสระและโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย และสนับสนุนกลไกส�าหรับ
การก�ากับดูแลอื่นๆ รวมทั้งระบบการตรวจสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพ และการประเมินผลที่มีอยู่
แล้วใน ADB กลไกการแสดงความรับผิดชอบมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ในระหว่าง
การประชุมประจ�าปีครั้งที่ 43 ของคณะกรรมการบริหาร ADB ซึ่งจัดขึ้นในกรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐ
อุซเบกิสถาน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ประธาน ADB ได้ประกาศให้มีการพิจารณาทบทวน
ประสิทธิภาพของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ส�าหรับการทบทวน ฯ ขึ้นมา  

2. วัตถุประสงค์ของการทบทวน ฯ คือ การค้นหาว่ามีบริบทใดของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
ที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ โดยการพิจารณาทบทวนนั้นจะเป็นไปอย่างกว้างๆ และครอบคลุม
องค์ประกอบดังต่อไปนี้

1) การวิเคราะห์ประสิทธิผลและความเหมาะสมเพียงพอของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ            
โดยพิจารณาจากมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัตถุประสงค์หลัก รวมทั้งหลักการที่สะท้อน
อยู่ในนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546

2) การประเมนิผลจากประสบการณ์ของ  ADB ในการน�ากลไกการแสดงความรบัผดิชอบเข้ามาใช้ 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยค�านึงถึงบริบทแห่งการด�าเนินงานของ ADB ที่ 
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ 20203 

3) การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์กลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB กับกลไกอื่นๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน

4) การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ รัฐบาล คณะกรรมการบริหารของ ADB ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
องค์กรพัฒนาเอกชน  และองค์กรภาคประชาสังคม

1 ADB. 2538. การก่อตั้งกลไกการตรวจสอบ. กรุงมะนิลา
2 ADB. 2546. การพิจารณาทบทวนกลไกการตรวจสอบ: การก่อตั้งกลไกการแสดงความรับผิดชอบ. กรุงมะนิลา
3 ADB. 2551. ยุทธศาสตร์ 2020: กรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวของธนาคารพัฒนาเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 2008-2020, กรุงมะนิลา
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ขอบเขตและข้อก�าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

5) การจัดการกับประเด็นที่พบในระหว่างการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การประเมินผล และ
การปรึกษาหารือ และ

6) การเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย การท�าหน้าที่ของกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนในการด�าเนินงานและบริหารจัดการ 

3. การปรึกษาหารือกับสาธารณชนในระหว่างการพิจารณาทบทวนนี้จะเกิดขึ้นในสามระยะ ใน
ระยะที่หนึ่ง ADB จะเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบผ่านทางเว็บไซต์ของ ADB ในระยะที่สอง ADB จะจัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้วและที่ก�าลังพัฒนาของ ADB โดยสถานที่ซึ่ง ADB เห็น
ว่าสมควรจัดให้มีการปรึกษาหารือคือ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  กรุงอิสลามาบัด กรุงจาการ์ตา กรุงมะนิลา 
กรุงโตเกียว และกรุงวอชิงตันดีซี4  ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมปรึกษาหารือนั้นก็มีทั้งตัวแทนจากภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนจากภาคเอกชน และ (หากเป็นไปได้) ผู้ที่ได้รับประโยชน์รวมทั้งผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากโครงการ ส่วนในระยะที่สามนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าไปแสดง
ความคิดเห็นทางเว็บไซต์เกี่ยวกับเอกสารการท�างาน โดยได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาโดยเฉพาะ
ส�าหรับการทบทวนนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบ

4. ประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้ถูกบรรจุอยู่ในขอบเขตและข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน (TOR) ที ่
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจะเข้ามารับผิดชอบ

1) แนวทางที่จะใช้ส�าหรับการเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินโครงการในพื้นที่ ภายใต้กลไกการแสดง
ความรับผิดชอบในปัจจุบัน ซึ่งก�าหนดให้ต้องมีการขอความเห็นชอบจากประเทศผู้กู้ยืมก่อน 

2) มีข้อจ�ากัดในการเรียกร้องสิทธิในระหว่างขั้นตอนการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3) ระดับของความเป็นอิสระของกลไก ซึ่งประกอบไปด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงาน ความ
เป็นเจ้าของ การเผยแพร่เอกสารและวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
รวมทั้งการจัดท�างบประมาณ บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเข้าถึงค�าแนะน�า
ด้านกฎหมายที่เป็นอิสระ และสิทธิในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 

4) การเข้าถึงกลไกโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
5) หลักเกณฑ์ส�าหรับการยื่นเรื่องร้องทุกข์
6) ประสิทธิผลของส�านักงานคณะผู ้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 

(OCRP) และ ADB ในการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ โดยวัดจากระดับของความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการแสดงความรับผิดชอบในหมู่ประชาชน

7) การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากการท�าให้โครงการใดๆ ก็ตามด�าเนินไปโดยสอดคล้อง
กับกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเวลาที่ต้องใช้ ความล่าช้าในการ
ด�าเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา

8) ความกังวลของประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB และผลกระทบในวงกว้างที่กลไกการ
แสดงความรับผิดชอบได้มีขึ้นต่อแนวทางของ ADB ในการตัดสินใจและการเลือกโครงการ

9) ขอบเขตของผลประโยชน์ท่ีผู้ร้องเรียนและผู้ซ่ึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้รับจากการ
ร้องเรียน   โดยพิจารณาจากประสบการณ์ของ ADB และสถาบันที่คล้ายคลึงกัน และ

10) ประเด็นอื่นๆ ที่เห็นว่าส�าคัญต่อการปรับปรุงกลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB

4 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 การปรึกษาหารือในกรุงอิสลามาบัดก็ได้ถูก 
 ยกเลิก และเปลี่ยนไปจัดที่กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแทน



54

ภาคผนวกที่ 2

บทสรุปเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือ

1. ADB มุง่มัน่ทีจ่ะปรกึษาหารอืกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมดเพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจในคณุภาพ 
ของการพิจารณาทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ADB ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกับ 
สาธารณชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอย่างครอบคลมุและกว้างขวางนัน้ เป็นส่วนส�าคญัของการทบทวน ฯ 
ดังกล่าว นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา  

2. กระบวนการปรึกษาหารือประกอบไปด้วย 
1) ปรึกษาหารือกับสมาชิกของคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่จ�านวน

มาก  ทั้งที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงานในประเทศต่างๆ
2) ปรึกษาอย่างกว้างขวางกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ADB ที่มีความหลากหลาย ไม่

ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบการด�าเนินโครงการ หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทน
จากภาคเอกชน นักวิชาการ สถาบันด้านนโยบายต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนิน
งานของกลไกการแสดงความรับผิดชอบในสถาบันอื่นๆ     

3) การจัดให้มีการปรึกษาหารือในระดับประเทศและระดับภูมิภาคในหกประเทศด้วยกัน 
ประกอบด้วย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปรึกษา
หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศแคนาดาโดยใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านภาพและ
เสียง

4) การจัดตั้งเว็บไซต์ส�าหรับการทบทวนในครั้งนี้โดยเฉพาะ (http://www.adb.org/AM-review) 
โดยน�าเอกสาร 4 ฉบับ ที่เสนอขอความคิดเห็นจากประชาชนขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ดังกล่าว (1) นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 ซึ่งปรากฏอยู่
บนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ. 2553  
(2) นโยบายเกี่ยวกับการปรึกษาหารือภายใต้การทบทวนกลไก ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 (3) ร่างเอกสารบรรจุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนกลไก ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และ (4) เอกสารส�าหรับการปรึกษาหารือฉบับ
ที่สอง ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และ

5) การน�าความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดที่ได้รับขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ พร้อมด้วยบทสรุป
ของการปรึกษาหารือในประเทศ รวมทั้งเอกสารระบุประเด็นเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกสถาบัน  เอกสารที่จัดท�าขึ้นส�าหรับการน�าเสนอข้อมูล และร่างเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการทบทวน

 
3. คณะท�างานทบทวนได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตลอดกระบวนการทบทวนกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบ เว็บไซต์ส�าหรับการทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบนั้นน�าเสนอข้อมูลเกี่ยว
กับองค์ประกอบของคณะท�างาน ขอบเขตและข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการทบทวน 
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เอกสารระบุประเด็นเฉพาะและรายงานที่จัดท�าโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และร่างเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการทบทวน   ร่างเอกสารนโยบายทั้งหมดได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันเดียวกันกับ
ที่เอกสารเหล่านั้นถูกเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา เอกสารที่ส�าคัญเช่น เอกสารเกี่ยวกับ
นโยบายปรึกษาหารือ ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB เพื่อให้
มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่   เว็บไซต์ส�าหรับการทบทวนกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
ได้ปิดประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่สนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างเอกสารนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปรับปรุง และเข้าร่วมการปรึกษาหารือที่จัด
ขึ้นในประเทศ เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน นอกจากนี้ ADB ยังได้น�าความคิด
เห็นของ ADB ต่อประเด็นต่างๆ ที่มีการพูดถึงในระหว่างการปรึกษาหารือขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้
สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งตอบรับความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างการจัดสัมมนาปรึกษา
หารือด้วยความขอบคุณ  
  
4. นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะท�างานได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างสม�า่เสมอเพื่อ
หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ การปรึกษาหารือกับสาธารณชน ทางเลือก และทิศทางของการทบทวน 
คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับขอบเขตและข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ
ทบทวนในระหว่างการสัมมนาแบบไม่เป็นทางการ 3 ครั้ง รวมทั้งพิจารณารายงานความคิดเห็นต่อ
การทบทวนของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และเอกสารนโยบายการปรึกษาหารือ  

5. การทบทวนนี้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยคณะ 
ท�างานได้เดินทางไปพบกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้ที ่
ขอนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุยกับคณะท�างานในระหว่างที่อยู่ในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ 
ADB เพื่อเรียนรู้จากกลไกที่คล้ายคลึงกัน คณะท�างานได้เข้าพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกลไก
การแสดงความรับผิดชอบที่ธนาคารโลก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ธนาคารการลงทุนยุโรป 
ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และบรรษัท 
การลงทุนเอกชนในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คณะท�างานยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ผลของการปรึกษาหารือกับสาธารณชนทั้งหมด 
รวมทั้งข้อสรุปและเอกสารน�าเสนอผลการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม  ในระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การนั้น ได้ถูกน�าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ส�าหรับการทบทวนกลไก  

6. ผลลพัธ์และประโยชน์ที่ได้รบัจากการปรกึษาหารอืกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในวงกว้างนัน้มมีากมาย 
ความเห็นที่ได้รับตอกย�้าถึงเหตุผลที่จะต้องมีกลไกส�าหรับแก้ไขปัญหาและทบทวนความถูกต้องของ 
โครงการภายใต้กลไกการแสดงความรับผิดชอบ หน้าที่ทั้งสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญของกลไก
การแสดงความรับผิดชอบซึ่งต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ�านวนมากยอมรับว่ากลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 นั้นมีนวัตกรรมและจุดแข็ง
อื่นๆ มากมาย ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกันในหลายประเด็น แต่ก็ยังมีประเด็นหลาย
ประเด็นที่มีถกเถียงกันมาก กล่าวคือ  

1) การขอเข้าเยี่ยมชมโครงการ ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนเชื่อว่าการเข้าเยี่ยมพื้นที่
โครงการควรจะเป็นข้อบังคับ แต่บางคนก็แย้งว่าการท�าเช่นนั้นได้ต้องผ่านการยินยอมจาก
ประเทศผู้กู้ยืมเท่านั้น

2) การเข้าถึงขั้นตอนทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางส่วนเห็นว่าการเริ่มต้นด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นเรื่องท่ีดีและสมเหตุสมผล 
แต่บางคนเห็นว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการควรจะมีสิทธิเลือกขั้นตอนที่จะเริ่มต้นด้วย
ตัวเอง 
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3) เกณฑ์ส�าหรับการยื่นเรื่องร้องทุกข ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนแนะน�าว่าวันสุดท้ายส�าหรับ
รับเรื่องร้องทุกข์นั้นควรก�าหนดไว้ให้ชัดเจน และควรยืดเวลาออกไปให้เป็นหลังจากวันที่น�า
รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการออกเผยแพร่ รวมทั้งปัจเจกบุคคลก็ควรที่จะมีสิทธิยื่น
ค�าร้องได้แทนที่จะต้องเป็นกลุ่มบุคคลสองคนขึ้นไปที่ก�าหนดไว้ในปัจจุบัน และเห็นว่าผู้ที่ได้
รับผลกระทบโดยทางอ้อมและอย่างไม่มีนัยส�าคัญทั้งหลายก็ควรจะมีสิทธิยื่นค�าร้องได้ แต ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ เห็นว่าหลักเกณฑ์ในปัจจุบันมีความหนักแน่นเพียงพออยู่แล้ว

4) ข้อบัญญัติของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนเสนอว่าข้อบัญญัติ
ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบควรจะขยายให้ครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ต่อต้านการทุจริตในโครงการ ในขณะที่คนอื่นยืนยันว่ากลไกดังกล่าวควรเน้นในเรื่องการ
แก้ไขปัญหาและการทบทวนความถูกต้องของโครงการตามระเบียบข้อบังคับของ ADB 
เท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสและการด�าเนิน
โครงการที่ทุจริตนั้นมีกลไกเฉพาะอื่นๆ คอยดูแลอยู่แล้ว

5) จ�านวนค�าร้องขอให้มีการทบทวนความถูกต้องที่คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ (CRP) ได้รับ ผู้มีส่วนได้เสียบางคนเชื่อว่าแนวทางที่เป็นล�าดับขั้นตอน
ของกลไกท�าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถมีส่วนร่วมในข้ันตอนการทบทวนความถูกต้อง
ได้ ขณะที่คนอื่นๆ ยืนยันว่ามีเหตุผลดีที่กระบวนการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างเป็นล�าดับขั้น 
การที่มีคนยื่นค�าร้องขอให้มีการทบทวนความถูกต้องเข้ามาน้อยนั้น เป็นเพราะมีกลไกอื่นๆ 
อยู่แล้วส�าหรับการแก้ไขปัญหาในระดับโครงการและโดยหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อ
ตรวจสอบการด�าเนินโครงการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับด้วย

6) ค่าใช้จ่ายที่ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ต้องแบกรับ บางคนเชื่อว่ากลไกการ
แสดงความรับผิดชอบนั้นท�าให้ค่าใช้จ่ายที่ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB ต้อง 
แบกรับนั้นสูงขึ้นมากกว่านโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายป้องกันผลกระทบจากโครงการ ขณะที่
ผู้อื่นเชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพของโครงการนั้นเป็นเรื่องจ�าเป็น 

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรึกษาหารือและองค์ประกอบอื่นๆ ของกลไกการแสดงความ 
รับผิดชอบ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ http://www.adb.org/AM-Review/.
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ประสบการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

ช่วงการปรึกษาหารือ 

1. ส�านกังานผูป้ระสานงานพเิศษโครงการ (OSPF) ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนจ�านวน 39 เรือ่ง นบัตัง้แต่ 
วนัทีก่ลไกการแสดงความรบัผดิชอบมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2546 จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 25541 

ในจ�านวนเรื่องเหล่านี้มี 13 เรื่องที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหา มี 24 เรื่องที่ขาด
คุณสมบัติ และอีก 2 เรื่องยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายหรือไม่ โดยเฉลี่ย OSPF ได้รับ
เรื่องร้องเรียนประมาณ 5 เรื่องในแต่ละปี (ตาราง A3.1)

ตาราง A3.1 เรื่องร้องเรียนที่ส่งไปยังส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษ รายปี

พ.ศ. จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ เรื่องที่เข้าข่าย

2547 3 2

2548 1 1

2549 6 1

2550 2 1

2551 0 0

2552 13 4

2553 7 2

2554a 7 2

รวม 39 13

a ยังมีเรื่องร้องเรียนอีก 2 เรื่องที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายหรือไม ่
ที่มา: ข้อมูลจากระบบทะเบียนของส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2. ส�าหรับเรื่องร้องเรียนจ�านวน 24 เรื่องที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้ร้องเรียน 1 ใน 15 รายไม่ได้ใช ้
ความพยายามใดๆ ก่อนหน้าที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในอันที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยปฏิบัติ 
งานทีร่บัผดิชอบโครงการน้ันก่อน 3 รายไม่ได้รบัผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัและในทางลบจากโครงการ 
ที่ ADB สนับสนุน เรื่องที่ยื่นเข้ามา 2 เรื่องส่งมาหลังจากที่รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการได้ออก 
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีความพยายามที่จะบรรเทาความกังวลของผู้ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
แล้วก่อนที่ผู้ร้องจะยื่น 2 เรื่องร้องเรียนเข้ามา และ 2 เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมี
ส�านักงานกลางส�าหรับบริการด้านการปฏิบัติงาน (Central Operations Services Office) เป็นผู้ดูแล

อยู่แล้ว ตาราง A3.2 เสนอเหตุผลว่าท�าไมเรื่องบางเรื่องจึงไม่เข้าข่ายได้รับพิจารณา  

1 เรื่องที่ OSPF ได้รับเรียกว่า “เรื่องร้องเรียน” ในนโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546
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ตาราง A3.2 เหตุผลที่ท�าให้เรื่องร้องเรียนบางเรื่องขาดคุณสมบัติ ปี พ.ศ. 2547-
2554

เหตุผล จ�านวน ร้อยละของทั้งหมด

ผู้ร้องเรียนมิได้น�าปัญหาไปหารือกับหน่วยปฏิบัติงานของ ADB ที ่
รับผิดชอบโครงการนั้นๆ 

15 62.5

ผู้ร้องไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญและในทางลบจากโครงการ 
ที่ ADB สนับสนุน

3 12.5

ส่งมาหลังจากที่รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการได้รับการพิมพ ์
เผยแพร่แล้ว

2 8.3

ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 8.3

มีความพยายามที่จะบรรเทาความกังวลของผู้ร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นเรื่องเข้ามา

2 8.3

รวม 24 100.0

ที่มา: ข้อมูลจากระบบทะเบียนของส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

  

3. ภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมีการร้องเรียนมากที่สุด (17) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 43.6 ของเรื่องทั้งหมดที่ส่งเข้ามา ตามมาด้วยภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการ
ประปาและเทศบาล ซึ่งมีจ�านวน 9 เรื่อง การที่ภาคธุรกิจเหล่านี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการที่ภาคธุรกิจเหล่านี้มีการปล่อยกู้ให้กับโครงการขนาดใหญ่มากมาย โดยรวมแล้ว
เรือ่งร้องเรยีนในภาคธุรกจิโครงสร้างพ้ืนฐาน (การขนส่ง การประปา และพลงังาน) คดิเป็นร้อยละ 79.5 
ของเรื่องทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนของโครงการในภาคธุรกิจดังกล่าวต่อโครงการทั้งหมดที่ 
ADB ปล่อยกู้ (ตาราง A3.3)

ตาราง A3.3 เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแยกตามประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2547-2554

ภาคธุรกิจ จ�านวนเรื่อง ร้อยละของเรื่องทั้งหมด

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 17 43.6

โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการประปาและเทศบาล 9 23.1

พลังงาน 5 12.8

เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 4 10.3

อุตสาหกรรมและการค้า 1 2.6

โครงสร้างพื้นฐานชนบท 1 2.6

การศึกษา 1 2.6

ความช่วยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาค 1 2.6

รวม 39 100.0

หมายเหตุ: ร้อยละอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากมีการปัดเศษ 
ที่มา: ข้อมูลจากระบบทะเบียนของส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

4. เรื่องร้องเรียนจ�านวนมาก (ร้อยละ 65.9) เกี่ยวข้องกับการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ การ
มีข้อมูลไม่เพียงพอ รวมทั้งการขาดซึ่งการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม ส�าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการ
อพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่นั้น โดยมากจะเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยน้อยเกินไป (ตาราง A3.4)
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ตาราง A3.4 ปัญหาที่ท�าให้เกิดการร้องเรียน ปี พ.ศ. 2547-2554

ประเด็นที่ร้องเรียน
จ�านวนครั้งที่ได้รับการ

ร้องเรียน ร้อยละของเรื่องทั้งหมด

การอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ เงินชดเชย และการหาที่ดิน
ให้ใหม่

32 6.4

การขาดข้อมูล 15 17.0

การขาดการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม  11 12.5

เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 11 12.5

โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านa 8 9.1

ประเด็นที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมb 5 5.7

การด�าเนินชีวิต 2 2.3

อื่นๆc 4 4.5

รวม 88 100.0

a ซึ่งรวมถึงการสร้างโรงเรียนสร้างใหม่ ป้ายรถเมล์ อุโมงค์ส�าหรับการขนส่งเครื่องจักรทางการเกษตร ทางเดินของปศุสัตว์ และ 
 การเชื่อมโยงกับการกระจายสินค้า
b  ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเพศสภาพ สุขอนามัย โครงการยกระดับสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม และคนพื้นเมือง
c  ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไป การปฏิรูปภาคพลังงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มา: ข้อมูลจากระบบทะเบียนของส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ช่วงทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 

5. คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ (CRP) ได้รับค�าร้องขอให้มีการ 
ทบทวนความถูกต้อง จ�านวน 5 ค�าร้อง ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 ในจ�านวนค�าร้องเหล่านี ้
มีจ�านวน 4 เรื่องเข้าข่ายได้รับการพิจารณา อีก 1 เรื่องขาดคุณสมบัติ

6. CRP ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของค�าร้องขอให้มีการ 
ตรวจสอบโครงการจัดหาน�้าประปาเมลามจีในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Nepal  
Melamchi Water Supply Project)2  อย่างไรก็ดี CRP ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่า ความ 
เสียหายและการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับที่มีผู้กล่าวหานั้นได้เกิดขึ้นจริง จึงท�าให้ค�าร้องดังกล่าว
ขาดคุณสมบัติ นอกจากนี้ CRP ได้ด�าเนินการทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ
พัฒนาการขนส่งทางภาคใต้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Sri Lanka Southern 
Transport Development Project) และตรวจสอบการด�าเนินงานตามมาตรการเยียวยาเป็นเวลานาน
ถึง 5 ปี ภารกิจการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 25543

2 ADB. 2543. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอโครงการสินเชื่อแก่สหพันธ์สาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยเนปาลส�าหรับโครงการจัดหาน�้าประปาเมลามจ ี (Melamchi Water Supply Project) กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู ้
 1820-NEP มูลค่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543)
3 ADB. 2542. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอโครงการสินเชื่อแก่สาธารณรัฐสังคมนิยม 
 ประชาธิปไตยศรีลังกาส�าหรับโครงการพัฒนาการขนส่งทางภาคใต ้ (Sri Lanka for the Southern Transport Development  
 Project). กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้ 1711-SRI[SF] มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.  
 2542)  
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4 ADB. 2548. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอโครงการสินเชื่อแก่สาธารณรัฐประชาชน 
 จีนส�าหรับโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมฝูโจว (People’s Republic of China for the Fuzhou Environmental Improvement  
 Project). กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้ 2176-PRC มูลค่าสินเชื่อ 55.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  
 พ.ศ. 2548)
5 ADB. 2553. รายงานต่อประธานคณะกรรมการบริหารว่าด้วยกระบวนการทบทวนความถูกต้องของโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
 ฝูโจวอันเนื่องมาจากค�าร้องหมายเลข 2009/1. กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้ 2176-PRC)
6 ADB. 2534. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอโครงการสินเชื่อและความช่วยเหลือทาง 
 วิชาการแก่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ส�าหรับโครงการชลประทาน Chasham Right Bank (ขั้นที่ 3). กรุงมะนิลา (รหัสเงินกู้  
 1146-PAK มูลค่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2534)  
7 เรื่องที่ CRP ได้รับเรียกว่า “ค�าร้อง” ในนโยบายฉบับปี พ.ศ. 2546
8 ADB. 2552. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอโครงการสินเชื่อและเงินให้เปล่าจาก 
 กองทุนธนาคารพัฒนาเอเชียแก่สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน ส�าหรับโครงการเส้นทางแนวพื้นที่ขนส่ง CAREC 1 (ถนนสายบิชเคก- 
 โทรูการ์ต) โครงการ 2 (Kyrgyz Republic for the CAREC Transport Corridor 1 (Bishkek-Torugart Road). กรุงมะนิลา (รหัส 
 เงินกู้-2533 KGZ มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) 
9 ADB. 2552. รายงานและข้อเสนอแนะของประธานต่อคณะกรรมการบริหาร: ข้อเสนอโครงการสินเชื่อแก่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
 ส�าหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวีซายาส (Visayas Base-Load Power Development Project in the Philippines). กรุงมะนิลา  
 (รหัสเงินกู้ภาคเอกชน 7303-PHI มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552)  

7. เกีย่วกบัโครงการปรบัปรงุสิง่แวดล้อมในฝูโจว (Fuzhou Environmental Improvement Project)4 

ในสาธารณรฐัประชาชนจนี CRP ได้เผยแพร่รายงานของตนในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2553 โดยปราศจาก 
ข้อสรปุ5  ทัง้นี ้CRP ได้ระบวุ่า เป็นการไม่เหมาะสมทีจ่ะสรปุผลการทบทวนความถกูต้องของโครงการ 
เนื่องจาก CRP ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ CRP ได้ท�าการตรวจสอบ 
การด�าเนนิงานในโครงการชลประทาน Chashma Right Bank ขัน้ที ่3 ของสหพนัธ์สาธารณรฐัประชา 
ธิปไตยปากีสถาน6  ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2553 อันเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ส่วนค�าร้องที่เหลืออีก 2 เรื่อง7  เกี่ยวกับโครงการในสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน8  และสาธารณรัฐ 
ฟิลิปปินส์9 นั้น CRP พบว่ามีมูล

ตาราง A3.5 การขอทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ค�าร้อง
หมายเลข วันที่ได้รับค�าร้องa ชื่อโครงการ

2004/1 2 ธันวาคม 2547 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา: โครงการพัฒนาการขนส่งทาง
ภาคใต้ (เงินกู้ 1711-SRI) เข้าข่าย 

2004/2 6 ธันวาคม 2547 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล: โครงการจัดหาน�้าประปาเมลามจี 
(เงินกู้ 1820-NEP) ขาดคุณสมบัติ 

2009/1 3 มิถุนายน 2552 สาธารณรัฐประชาชนจีน: โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเมืองฝูโจว  
(เงินกู้ 2176-PRC) เข้าข่าย 

2011/1 25 พฤษภาคม 
2554

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์: โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวีซายาส  
(เงินกู้ 2612/7303-PHI) เข้าข่าย 

2011/2 25 พฤษภาคม 
2554

สาธารณรัฐคีร์กีซ์สถาน: โครงการเส้นทางแนวพื้นที่ขนส่ง CAREC  
(ถนนสายบิชเคก-โทรุการ์ต) (เงินกู้ 2533-KGZ (SF)) เข้าข่าย

ข้อบัญญัติการตรวจสอบพิเศษ:  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้ CRP ท�าหน้าที่ตรวจ
สอบการด�าเนินงานตามการตัดสินใจของของคณะกรรมการเกี่ยวกับค�าร้องขอให้มีการตรวจสอบโครงการชลประทาน 
Chashma Right Bank (ขั้นที่ 3) อ�านาจที่ CRP ได้จากคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้ถือเป็นข้อบัญญัติพิเศษ

CRP = คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, SF = กองทุนพิเศษ
a พร้อมกับข้อมูลพื้นฐานที่หลักเกณฑ์ได้ก�าหนดไว้  

ที่มา: ระบบทะเบียนค�าร้องของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
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สรุปเรื่องร้องเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ในช่วงปรึกษาหารือปี พ.ศ. 2547-2554 

โครงการ ผู้ร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียน สถานะ

1. โครงการจัดหาน�้าประปาเมลามจ ี
 ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิป 
 ไตยเนปาล (Melamchi Water 
 Supply Project)

(รหัสเงินกู้ 1820-NEP [SF] อนุมติ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543)  

ADB: 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 
การปล่อยกู้ร่วมกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ อีก 7 แห่ง

ผู้ร้องเรียน 4 คน ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน
เข้ามาในวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2547 เกี่ยวกับ
1) การเข้าถึงข้อมูล 
2) การประเมินผลกระทบทาง 
 สิ่งแวดล้อม 
3) การเวนคืนที่ดิน การจ่ายค่าชดเชย  
 และการโยกย้ายประชาชนไปยัง 
 พื้นที่ใหม่
4) คนพื้นเมือง 
5) โครงการยกระดับทางสังคม 
6) การเกษตรกรรม และ
7) การป่าไม้ 

หลังจากที่ OSPF ได้พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวรวมทั้งเข้าไปตรวจสอบการ
ด�าเนินโครงการในพื้นที่แล้ว OSPF 
ได้สรุปว่า 2 ใน 4 ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงหรืออย่างมี 
นัยส�าคัญ ในขณะที่อีก 2 คนที่เหลือ
ได้รับผลกระทบแต่ได้รับการปฏิบัติโดย
ยุติธรรมจากโครงการ รวมทั้งได้รับ 
ค่าชดเชยตามความเหมาะสม 

ผู้ร้องเรียนถอนเรื่องออกจากกระบวนการ 
แก้ไขปัญหาและยื่นค�าร้องต่อ CRP ในวันที่ 6 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ให้ท�าการทบทวนความ
ถูกต้องของโครงการ หลังจากการเดินทางไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ CRP ได้สรุปว่า
ค�าร้องดังกล่าวขาดคุณสมบัติ

2. โครงการพัฒนาการขนส่งทาง 
 ภาคใต้ในสาธารณรัฐสังคมนิยม 
 ประชาธิปไตยศรีลังกา  
 (Southern Transport  
 Development Project)

(รหัสเงินกู้ 1711-SRI [SF] 
อนุมัติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542) 

ADB: 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ        
JBIC: 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
NGOs 3 แห่งร่วมกันยื่นค�าร้องแทน 
ผู้ร้องเรียน 25 คน เกี่ยวกับ
1) การประเมินผลกระทบทาง 
 สิ่งแวดล้อม 
2) การประเมินผลกระทบทางสังคม 
  และ 
3) การจ่ายค่าชดเชย และการ 
 โยกย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใหม่

ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
OSPF จึงได้จ้างบุคลากรจากภายนอกเข้ามา 
ท�าหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยลงความ
เห็นว่า ประเด็นที่ท�าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความ 
คับข้องใจนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการ 
เจรจา ผู้ร้องเรียนจึงยื่นค�าขอให้ CRPเข้ามา 
ท�าการทบทวนความถูกต้องเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547  

มีต่อในหน้าถัดไป
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โครงการ ผู้ร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียน สถานะ

3. โครงการให้อ�านาจชุมชนส�าหรับ 
 การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย  (Community  
 Empowerment for Rural  
 Development) 

(รหัสเงินกู้ 1765-INO อนุมัติเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543)  

ADB: 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 
OCR และอีก 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากกองทุนพิเศษ  

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ร้องเรียน
และตัวแทนรวมกัน 8 คนเป็นผู้ยื่น
ค�าร้อง (NGOs 3 แห่ง และชาวบ้าน
อีก 5 คน ซึ่งไม่ประสงค์ที่จะออกนาม) 
ประเด็นที่ร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับ
1) ข้อบกพร่องในการออกแบบและ 
 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ 
 หมู่บ้าน
2) ล�าดับขั้นตอนขององค์ประกอบ 
 ต่างๆ ของโครงการ 
3) การเผยแพร่ข้อมูล และ
4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพอใจ
ส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในรายงาน
ฉบับสุดท้าย OSPF ลงความเห็นว่า 
ส�านักงานเองมีความ “เชื่อมั่นว่าเรื่องร้องเรียน 
ใดๆ ในอนาคตจะได้รับการแก้ไขอย่างมี 
ประสิทธิภาพผ่านกลไกที่โครงการจัดตั้งไว้ 
ส�าหรับจัดการกับปัญหาที่ระดับหมู่บ้าน”a  

4. โครงการลงทุนในภาคธุรกิจ 
 เพื่อการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน 
 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
 งวดที่ 1 (National Highway  
 Development Sector  
 Investment Program Tranche 1)

(รหัสเงินกู้ 2231-PAK อนุมัติเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) 

ADB: 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก OCR  

ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการ
ส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง Muzaffargarh 
ซึ่งมีสมาชิก 53 คน เมื่อวันที่ 9 
กันยายน พ.ศ. 2549 ประเด็นที่ 
ร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับ
1) การวางแนวถนนเลี่ยงเมืองเสีย 
 ใหม่ 
2) การโยกย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใหม่  
 และการจ่ายค่าชดเชยส�าหรับการ 
 สูญเสียที่ดิน 
3) การเผยแพร่ข้อมูลและการปรึกษา 
 หารือ

ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพอใจ
ส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

รายงานประจ�าปีของ OSPF ระบุว่า “ผู้ร้อง
เรียนยืนยันว่าพอใจกับเงินชดเชยที่ได้รับ  
และการวางเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองให้ลอดใต้
ถนนอีกเส้นหนึ่งแทน ปัญหานี้จึงนับว่าได้รับ
การแก้ไขจนเสร็จสิ้นแล้ว”b  

5. โครงการทางหลวงในอนุภูมิภาค 
 ลุ่มแม่น�า้โขง สายพนมเปญ- 
 โฮจิมินห์ซิตี้ (Phnom Penh to  
 Ho Chi Minh City Highway  
 Project in the Greater Mekong  
 Subregion)

(รหัสเงินกู้ 1659-CAM อนุมัติ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2541) 

ADB: 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก
กองทุนพิเศษ  

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กลุ่ม NGO ที่ชื่อว่า NGO Forum on 
Cambodia ได้ยื่นค�าร้องในฐานะ
ตัวแทนของประชาชน 41 คนซึ่งอาศัย
อยู่ในหมู่บ้านกรางกก และอีก 22 คน
ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสตึงสล็อต ที่
ต่างก็ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) การจ่ายค่าชดเชย
2) การออกเอกสารรับรองสิทธิใน 
 ที่ดิน และ
3) การด�าเนินชีวิต 

รายงานประจ�าปีของ OSPF ระบุว่า “ตามค�า 
ขอของผู้ร้องเรียน OSPF ได้เลื่อนกระบวน 
การปรึกษาหารือออกไปในขณะที่รัฐบาลและ
ส�านักงานผู้แทนประจ�าราชอาณาจักรกัมพูชา
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2542 ADB ได้อนุมัติการให้ความช่วย
เหลือทางวิชาการส�าหรับโครงการฟื้นฟูรายได ้
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถจัดการกับ
ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นและมีช่องทางในการด�าเนิน
ชีวิตขึ้นมาอีกได้ ความช่วยเหลือนี้เปิดโอกาส
ให้มีการแก้ไขปัญหาที่ผู้ร้องเรียนน�าเข้ามาแจ้ง
ให้ OSPF ได้รับทราบ”c 

OSPF ปิดเรื่องนี้ในปี พ.ศ. 2553 หลังจาก
ความช่วยเหลือทางวิชาการเริ่มขึ้นและได้ออก
รายงานฉบับสุดท้ายเพื่อสรุปการแก้ไขปัญหา  
ความช่วยเหลือทางวิชาการได้ถูกน�าไปด�าเนิน
งานอย่างเต็มรูปแบบในเวลาต่อมา

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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สรุปเรื่องร้องเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในช่วงปรึกษาหารือปี พ.ศ. 2547-2554 

โครงการ ผู้ร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียน สถานะ

6. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน 
 เมืองฝูโจว ในสาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน (Fuzhou  
 Environmental Improvement  
 Project in the PRC)

(รหัสเงินกู้ 2176-PRC อนุมัติ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548) 

ADB: 55.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก OCR พร้อมกับการปล่อยกู้
เชิงพาณิชย์  

ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนเมือ่วนัที ่15 มกราคม 
พ.ศ. 2552 จาก 7 ครอบครัวซึ่งจะถูก 
บังคับให้โยกย้ายออกจากพื้นที่ 
เนื่องจากการปรับปรุงแม่น�้าที่สกปรก
ในเกาะนันไตให้คืนสู่สภาพเดิมจะเกิด
ขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเรื่อง
ร้องเรียนที่ยื่นเข้ามานั้นเกี่ยวกับการ
โยกย้ายถิ่นฐานโดยตรง
 
ผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้ท่ีมีถ่ินฐานด้ังเดิม
อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ แต่ย้าย
เข้ามาในพื้นที่หลังจากได้ซื้อที่ดินจาก
ชาวนาในปี พ.ศ. 2537 และสร้างบ้าน
เรือนของตนเองในบริเวณดังกล่าว 
รัฐบาลจีนไม่ยอมรับว่าการซ้ือขายท่ีดิน 
นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น พวก
เขาจึงไม่ได้ค่าชดเชยส�าหรับการย้าย 
ออกในอัตราเดียวกับ ผู้ที่เป็นผู้อยู่
อาศัยดั้งเดิมซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ร้องเรียนเห็นว่า 
การท�าเช่นนั้นไม่เป็นการสอดคล้องกับ
กฎระเบียบปี พ.ศ. 2547 ของ ADB 
ว่าด้วยการอพยพโยกย้ายประชาชน
ออกจากพี้นที่  

ในการวางแผนแก้ไขปัญหา OSPF เชื่อว่า 
การจัดให้มีการปรึกษาหารือเพื่อเปิดโอกาสให้ 
ทั้ง 7 ครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
แต่เป็นการปรึกษาหารือที่มีการก�าหนด
โครงสร้างและขั้นตอนไว้ล่วงหน้านั้นเป็นเรื่อง
จ�าเป็นกระบวนการดังกล่าวจะมีผู้ไกล่เกลี่ย
อิสระท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อปรับปรุง 
การสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ช่วยให้แต่ละฝ่ายเข้าใจกันและกันมากขึ้นและ
สนับสนุนการค้นหาทางออกร่วมกัน SPF เป็น 
ผู้ว่าจ้าง ผู้ไกล่เกล่ียอิสระมาจากเขตการบริหาร 
พิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาล
จีนตกลงที่จะสร้างที่พักอาศัยสมัยใหม่แต่ราคา   
ไม่แพงให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 มี  
5 ครอบครัวที่ตัดสินใจยอมรับค่าชดเชยซึ่ง
รัฐบาลเสนอให้ในระหว่างการไกล่เกลี่ย แต่อีก 
2 ครอบครัวไม่ยอม แม้รัฐบาลจีนจะขยาย
ก�าหนดเวลาในการตัดสินใจรับข้อเสนอของรัฐ
ออกไปอีก 2 ครั้งก็ตาม ในที่สุดเมื่อวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2552 ทั้ง 2 ครอบครัวที่เหลือก็
ยื่นค�าขอให้ CRP เข้ามาทบทวนความถูกต้อง
ของโครงการ รัฐบาลจีนจึงตัดสินใจเปลี่ยนรูป
แบบการฟื้นฟูสภาพแม่น�้าให้เป็นแบบใหม่ที่ไม่
ต้องรื้อถอนบ้านทั้ง 7 หลังนี้ 

7. โครงการพัฒนาบริการในรัฐ 
 ปัญจาบ ในสาธารณรัฐอิสลาม 
 ปากีสถาน (Southern Punjab  
 Basic Urban Services Project)

(เงินกู้ 2060/2061-PAK อนุมัติ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2546) 

ADB: 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 
ADF และ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก OCR 

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ผู้ลงนามใน
ค�าร้องเรียนเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งอ้าง
ว่าเป็นตัวแทนของผู้ร้องเรียนทั้งหมด 
58 คน (ผู้ชาย 43 คน ผู้หญิง 15 คน) 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โรงงานบ�าบัดน�้าเสียภายใต้โครงการ
ดังกล่าว ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้น
เกี่ยวกับ
1) การโยกย้ายออกจากพื้นที่ไปยัง 
 ที่อยู่ใหม่ และ
2) ด้านสิ่งแวดล้อม 

ADB ได้ปิดโครงการเงินกู้ดังกล่าวไปเมื่อเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยที่ไม่ได้มีการ 
ก่อสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสีย แต่ประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเวนคืนที่ดินและเงินค่าชดเชยต่อความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่จบ  ที่ปรึกษาซึ่ง 
OSPF ว่าจ้างมาได้สัมภาษณ์ผู้ร้องเรียนทุกคน 
และ SPF ก็ได้พบคนเหล่านี้รวมทั้งผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียจากส่วนอื่นๆ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 มีการตกลงกันว่าจะมีการจ่ายเงินค่า 
ชดเชยครั้งสุดท้าย และ OSPF มีแผนการที่จะ 
ปิดเรื่องนี้หลังจากการจ่ายเงินได้เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลง การแก้ไขปัญหายังด�าเนินอยู่

8. การก่อสร้างโรงงานบ�าบัดน�า้เสีย 
 จากท่อระบายน�้า ภายใต้โครงการ 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อมชื่อ Rawalpindi  
 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
 (Rawalpindi Environmental  
 Improvement Project) 

(เงินกู้หมายเลข 2211/2212-PAK 
อนุมัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2548)

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จากกลุ่ม 
ชาวบ้าน 25 คนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ  
ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) การเวนคืนที่ดิน และ
2) เงินค่าชดเชยส�าหรับที่ดินที่ถูก 
 เวนคืน

รายงานฉบับสุดท้ายของ OSPF ระบุว่า ตาม 
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดินของสาธารณ 
รัฐอิสลามปากีสถาน ผู้ที่จะมีอ�านาจแก้ไข 
อัตราค่าชดเชยการเวนคืนที่ดินได้ก็มีแต่ศาล
เท่านั้น การปรึกษาหารือจึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้ 

เมื่อน�าประเด็นนี้เข้ามาประกอบการพิจารณา 
และเมื่อค�านึงว่าโครงการได้ปิดตัวลงแล้วโดย 
ที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะมีการสร้าง

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 4

โครงการ ผู้ร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียน สถานะ

ADB: 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 
OCR และ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก ADF 

โรงบ�าบัดน�้าเสียดังกล่าวหรือไม่ และถ้ามีจะมี
ขึ้นเมื่อใด SPF จึงมีความเห็นว่าไม่มีประโยชน์
ทีจ่ะท�าการปรกึษาหารอืเพิม่เตมิ เรือ่งร้องเรยีน 
ดงักล่าวจงึได้รบัการแก้ไขไปบางส่วนและปิดตวั 
ลง อย่างไรก็ดี OSPF ได้แสดงความเห็นไว้
อย่างชัดเจนว่า หากจะมีการขอกู้เงินใหม่เพื่อ
น�าไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานบ�าบดัน�า้เสยีจาก 
ท่อระบายน�้าดังกล่าว และหากผู้ร้องเรียนรู้สึก
ว่าได้รับความเสียหายจากการกระท�าหรือการ
เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนของ ADB พวกเขา 
สามารถจะกลับมาขอความช่วยเหลือจาก 
OSPF ได้อีก 

9. โครงการลงทุนแนวพื้นที่ขนส่ง  
 CAREC I (เส้นทาง Zhambyl  
 Oblast) งวดที่ 2 ในสาธารณรัฐ 
 คาซัคสถาน (CAREC Transport  
 Corridor I (Zhambyl Oblast  
 Section) Investment Program,  
 Tranche 2)

(เงินกู้ MFF-2562-KAZ อนุมัติ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552) 

ADB: 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก OCR 

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ผู้ลงนามใน
ค�าร้อง 2 คนอ้างว่าเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านทั้งหมด 30 คน  NGO ชื่อ 
Taraz Press Club Public Union ท�า
หน้าที่อ�านวยความสะดวกแก ่
ผู้ร้องเรียน 
ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) การเผยแพร่ข้อมูล
2) การมีส่วนร่วม
3) เส้นทางผ่านของปศุสัตว์ในพื้นที่  
 และ
4) อุโมงค์ลอดใต้ถนนส�าหรับการ 
 ล�าเลียงเครื่องจักรที่ใช้ในการ 
 เกษตร

จากรายงานติดตามความคืบหน้าโดย OSPF 
มีนาคม พ.ศ. 2554:  OSPF ได้พิจารณาและ
ตรวจสอบค�าร้องเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2553 
และจัดให้มีการปรึกษาหารือ 3 ครั้งในเดือน
มนีาคม ปีเดยีวกนั ในระหว่างการปรกึษาหารอื 
ทุกฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงว่าด้วยที่ตั้งของอุโมงค์
ลอดใต้ถนน อุโมงค์เพิ่มเติม และเส้นทาง
ส�าหรับล�าเลียงเครื่องจักรทางการเกษตร ที่ตั้ง
ท่อระบายน�้า และการแบ่งปันข้อมูล OSPF 
ก�าลังติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินตาม
ข้อตกลงทั้งหมดนี้ ซึ่งแต่ละข้อก็ได้รุดคืบหน้า
ไปมากแล้วd 

10. โครงการปฏิรูปภาคการศึกษาใน 
 สาธารณรัฐทาจิกิสถาน  
 (Education Sector Reform  
 Project)

(เงินกู้ 2053-TAJ อนุมัติเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ. 2546) 

ADB: 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก ADF 

ได้รับเร่ืองร้องเรียนเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์จะ
เปิดเผยนาม  และอ้างว่ายื่นเรื่องใน
ฐานะตัวแทนชาวบ้านกว่า 9,000 คน 
ชาวบ้านเหล่านี้ไดอ้นุมตัิให้สมาชกิของ 
NGO ชื่อ NGO Forum และ CSSC 
Kalam ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของพวก
เขา   
ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) ข้อมูล
2) การปรึกษาหารือ และ
3) การก้อสร้างโรงเรียน

กลุ่มติดตามความคืบหน้าได้ตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นที่น�าเสนอ และติดตามความคืบหน้า
ของการด�าเนินตามข้อตกลงนั้น SPF ได้เข้า
ร่วมการเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบ
หน้าในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการด�าเนินการตามข้อตกลงนั้นเป็นไป
โดยเสร็จสมบูรณ์อย่างน่าพอใจ  OSPF ปิด
เรื่องและออกรายงานฉบับสุดท้าย

11. โครงการเส้นทางแนวพื้นที่ขนส่ง  
 CAREC 1 (ถนนสายบิชเคก-
 โทรูการ์ต) โครงการที่ 2 ใน 
 สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน  (CAREC  
 Transport Corridor 1 (Bishkek- 
 Torugart Road)

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2553 จากผู้มีถิ่นฐาน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 3 คนซึ่งไม่
ประสงค์จะเปิดเผยนาม ทั้ง 3 คนได้
อนุมัติให้ NGO เดินเรื่องให้ ประเด็น
ที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับเงินค่า
ชดเชย

OSPF ได้พิจารณาและตรวจสอบจนเสร็จสิ้น 
และก�าลังติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงที ่
ได้ในระหว่างการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ร้อง
เรียนเข้ามาจึงถือว่าได้รับการแก้ไข แต่ 
ผู้ร้องเรียนก็ยังยื่นค�าขอต่อ CRP  ให้เข้ามา 
ทบทวนความถูกต้องของโครงการ 

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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สรุปเรื่องร้องเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในช่วงปรึกษาหารือปี พ.ศ. 2547-2554 

โครงการ ผู้ร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียน สถานะ

(เงินกู้ 2533-KGZ อนุมัติเมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) 

ADB: 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

OSPF จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
สื่อสารโดยปราศจากความรุนแรง และเสริม
สร้างทักษะในการต่อรอง รวมทั้งให้ค�าแนะน�า
และแนวทางในการปฏิบัติแก่แก่ผู้ร้องเรียน 
MOTC และ CWRD บนพื้นฐานของมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ร้องเรียนได้
รับเงินค่าชดเชยงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2554 OSPF ปิดเรื่องและออกรายงาน
ฉบับสุดท้าย

12. โครงการลงทุนเพื่อการบริหารจัด 
 การทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ  
 Citarum ขั้นที่ 1 ในสาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย (Integrated Citarum  
 Water Resources Management  
 Investment Program)

(เงินกู้ 2500/2501-INO อนุมัติเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551) 

ADB: 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก
กองทุนส�าหรับเบิกจ่ายหลายงวด 

ได้รับเร่ืองร้องเรียนเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 
พ.ศ. 2554 จากผู้ร้องเรียน 3 รายซึ่ง 
ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนาม และได้
อนุมัติให้ NGO ชื่อ People’s Alliance 
on Citarum (ARUM) เดินเรื่องให้ 
ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) การโยกย้ายออกจากพื้นที่ และ
2)  เงินค่าชดเชย

การพิจารณาและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตกลงที่จะสื่อสารและแลก
เปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้น และให้ OSPF ท�า
หน้าที่ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานตาม
แผนโยกย้ายผู้คนออกจากพื้นที่  

การติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินตาม
ข้อตกลงยังด�าเนินต่อไป

13. โครงการโรงไฟฟ้าวีซายาส  ใน 
 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Visayas  
 Base-Load Power Development  
 Project)

(รหัสเงินกู้ 2612-PHI อนุมัติเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552)     

ADB: 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส�าหรับการปล่อยกู้ในภาคเอกชน 

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ผู้ลงนามใน
ค�าร้องระบุว่าเป็นตัวแทนของผู้อยู่
อาศัยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ  
ผู้ลงนามในค�าร้อง 6 รายขอสงวนนาม 
มีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เพียง 1 คนเท่านั้น
ที่เลือกที่จะเปิดเผยตนไปควบคู่กับ
สมาชิกของ NGO ชื่อ Freedom from 
Debt Coalition ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ร้อง
เรียน 
ประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) การปรึกษาหารือ 
2) ข้อมูล และ
3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

เรื่องถูกถอนออกไปหลังจาก OSPF สิ้นสุดการ
พิจารณาและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว ท�าให้
กระบวนการปรึกษาหารือยุติลงด้วย ผู้ร้องเรียน 
ได้ยื่นค�าร้องขอให้มีการทบทวนความถูกต้อง
ของโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

a ADB. 2548. รายงานฉบับสุดท้ายของผู้ประสานงานพิเศษโครงการว่าด้วยปัญหาท่ีเกิดกับโครงการให้อ�านาจชุมชนส�าหรับการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย (Community Empowerment for Rural Development) รหัสเงินกู้ 1765(SF)/1766-INO. กรุงมะนิลา ย่อหน้า 23 หน้า 6 
b   ADB. 2552. กระบวนการปรึกษาหารือภายใต้กลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB, รายงานประจ�าปีของส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ.  
 กรุงมะนิลา. หน้า 6 
c   ADB. 2551. รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือภายใต้กลไกการแสดงความรับผิดชอบ. กรุงมะนิลา. หน้า 8 
d  ADB. 2554. รายงานติดตามความคืบหน้าโดยผู้ประสานงานพิเศษโครงการว่าด้วยปัญหาที่เกิดกับโครงการเส้นทางแนวพื้นที่ขนส่ง CAREC I (ถนน 
 สาย Zhambyl Oblast Section) [แนวเส้นทางข้ามระหว่างประเทศสายยุโรปตะวันตก-สาธารณรัฐประชาชนจีน] – ขั้นที่ 2 รหัสเงินกู้ ADB 2562- 
 KAZ (22 ตุลาคม พ.ศ. 2551) (CAREC Transport Corridor I (Zhambyl Oblast Section) [Western Europe-Western People’s Republic of  
 China International Transit Corridor). กรุงมะนิลา. หน้า 2 
ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย, ADF = กองทุนเพื่อการพัฒนาเอเชีย, CAREC = ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกลาง, 
CRP = คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, CSSC = ศูนย์สนับสนุนภาคประชาสังคม, CWRD = ส�านักเอเชียกลางและเอเชีย
ตะวันตก, JBIC = ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น, MOTC = กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร, NGO = องค์กรพัฒนาเอกชน,  
OCR = ทรัพยากรทุนสามัญ, OSPF = ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ, PRC = สาธารณรัฐประชาชนจีน, SF = กองทุนพิเศษ, 
SPF = ผู้ประสานงานพิเศษโครงการ, TA = ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

ที่มา: ADB

ตารางต่อเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 5

สรุปค�าขอในช่วงทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับปี พ.ศ. 2547-2554 

โครงการ ค�าร้อง ค�าตอบ ผลลัพธ์

1. โครงการชลประทาน  
 Chashma Right River  
 Bank ขั้นที่ 3 ใน 
 สาธารณรัฐอิสลาม 
 ปากีสถาน (Chashma  
 Right River Bank  
 Irrigation Project)

(เงินกู้ 1146-PAK อนุมัติ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2534) 

ADB: 185 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี พ.ศ. 2534 
และปล่อยกู้เพิ่มเติมอีก 
33.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2542 

ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2545 ภายใต้
กลไกการตรวจสอบเดิม ผู้ร้อง
เป็นบุคคล 4 รายที่ได้รับมอบ
หมายให้เป็นตัวแทนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ   

ผูร้้องระบวุ่า ADB ได้ละเมดิข้ัน 
ตอนและนโยบายการปฏิบัติ
งานของ ADB เองในการวาง
รูปแบบและประมวลโครงการ
ที่ได้รับเงินกู้เพิ่มเติม ท�าให้
เกิดผลกระทบในทางอ้อมต่อ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประเด็นที่กล่าวหารวมถึงภาวะ 
น�้าท่วมที่มีสาเหตุมาจาก
โครงการ การบงัคบัให้ประชาชน 
โยกย้ายออกจากพื้นที่โดย
ปราศจากความยินยอม การ
ให้เงินค่าชดเชยส�าหรับการ
สูญเสียที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆ 
และความสามารถในการประกอบ 
อาชีพที่ไม่เพียงพอและการ
ขาดข้อมลู การปรกึษาหารือ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ 
ผลกระทบ

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546  
BIC ได้ยื่นรายงานของตนต่อ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเสนอ
ให้มีการตรวจสอบโครงการ
ในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน 
คณะกรรมการบริหารได้ให้
ความเห็นชอบต่อข้อเสนอนั้น 
และคณะบุคคลเพื่อการตรวจ
สอบก็ได้ด�าเนินการตรวจสอบ
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 คณะ
กรรมการเพื่อการตรวจสอบ
ได้น�ารายงานฉบับสุดท้ายขึ้น
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 

CRP ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ร้อง 
ได้เริ่มที่จะลดการมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการลงในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2547 ในระหว่างที่คณะ
กรรมการเพื่อการตรวจสอบ
ก�าลังเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ 
โดยให้เหตุผลว่าพวกเขา  
“ไม่พอใจกับพัฒนาการที่เกิด
ขึ้นและกระบวนการปรึกษา
หารือที่เกี่ยวข้องกับคณะ
กรรมการส�าหรับจัดการปัญหา
และดูแลเรื่องการโยกย้าย
ถิ่นฐาน   (grievance redress 
and settlement committee : 
GRSC) รวมทั้งไม่พอใจในข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการ 
ไม่พอใจกับการที่กรรมการ
บริหารให้การสนับสนุน GRSC 
และไม่เห็นด้วยกับการแผน
ชดเชยความเสียหายที่ก�าลังมี
การร่างขึ้น”a 

หลังจากติดตามความคืบหน้า
มาเป็นเวลา 5 ปี CRP ได้
สรุปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2553 ว่า 
1) ADB ได้ปฏิบัติตาม 
 ข้อเสนอแนะ 24 ข้อจาก 
 ทั้งหมด 29 ข้อ
2) ADB ปฏิบัติตามข้อเสนอ 
 แนะ 4 ข้อเพียงบางส่วน 
3) ข้อเสนอแนะ 1 ข้อ ถูก 
 แทนที่ด้วยเหตุการณ์ที ่
 เกิดขึ้นภายหลัง 

ข้อเสนอแนะ 4 ข้อที่ ADB 
ปฏิบัติตามเพียงบางส่วนนั้น 
CRP สรุปว่ามีความก้าวหน้า
ในระดับที่เหมาะสม ด้วยเหตุ
นี้ CRP จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
ยืดเวลาในการติดตามผลออก
ไปหลังจาก 5 ปี 

มีต่อในหน้าถัดไป
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เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการบริหารลงมติ
ให้ CRP ท�าหน้าที่ติดตาม
ความคืบหน้าของการด�าเนิน
การตามแผนเยียวยาและการ
ท�าให้โครงการสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของ ADB 

CRP จัดเตรียมและเผยแพร่
รายงานความคืบหน้าประจ�าปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 
รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2552 
เป็นรายงานฉบับที่ห้าและ
ฉบับสุดท้ายของรายงาน
ติดตามความคืบหน้าดังกล่าว

2. โครงการจัดหาน�้าประปา 
 เมลามจีในสหพันธ ์
 สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 เนปาล (Nepal Melamchi  
 Water Supply Project) 

(เงินกู้ 1820-NEP [SF] , 
อนุมัติเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2543) 

ADB: 120 ล้านดอลลาร์
สหรัฐจากกองทุนพิเศษ 

CRP ได้รับค�าร้องจากผู้ร้อง 4 
รายเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2547 ประเด็นที่ร้อง
เรียนที่เข้ามานั้นเกี่ยวกับ
1) การเปิดเผยข้อมูลที่น้อย 

 เกินไปและไม่เหมาะสม
2) การบังคับให้ประชาชน 

 ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น  
 โดยที่ไม่ได้จ่ายเงินชดเชย 
 ที่เหมาะสมแก่พวกเขา  
 และไม่ได้จัดหาที่อยู่ให ้
 ใหม่ 

3) การสูญเสียรายได้หลังจาก 
 ที่โรงสีธัญพืช และโรง 
 ไฟฟ้าย่อยส�าหรับชุมชน 
 ต้องถูกปิดลง 

4) การท�าลายป่าชุมชน
5) การท�าลายคลอง 

 ชลประทาน
6) ความเสียหายต่อพืชไร ่

และการประกอบอาชีพ            
 อันเนื่องมาจากการที่ 
 ระบบชลประทานได้รับ 
 ความเสียหาย และ

7) ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย 
และผลกระทบอื่นๆ ที่ 
ร้ายแรงต่อชนกลุ่มน้อย
และชุมชน

CRPได้ขอข้อมูลจาก SPF 
เกี่ยวกับการร้องเรียนที่ได้รับ 
ในช่วงปรึกษาหารือและ
พิจารณาจากเอกสารที่ได้รวม
ทั้งปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนี้ CRP ยังได้ 
ไปตรวจสอบพ้ืนท่ีของโครงการ 
ในสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาลก่อนที่จะ
มีการตัดสินเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของค�าร้อง 

หลังจากที่ CRP ได้เข้าไป
ตรวจสอบ ณ ที่ตั้งของ
โครงการแล้ว CRP ก็ยังไม่
สามารถยืนยันได้ว่ามีการ
ละเมิดระเบียบนโยบายหรือ
ผลกระทบทั้งโดยทางตรงและ
อย่างมีนัยส�าคัญได้เกิดขึ้นจริง  

CRP จึงได้สรุปว่าค�าร้องนี้
ขาดคุณสมบัติ

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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3. โครงการพัฒนาการขนส่ง
ทางภาคใต้ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา (Southern 
Transport Development 
Project) 

(เงินกู้หมายเลข 1711-SRI 
[SF] อนุมัติเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542)

ADB: 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
JBIC: 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ADB: อนุมัติการปล่อยกู้เพิ่ม
อีก 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 

ได้รับค�าร้องเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 จากองค์การร่วม 
ส�าหรับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 
บนทางหลวงสาย Colombo-
Matara (Joint Organization 
of the Affected Communities 
on the Colombo-Matara 
Highway) ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 28 ราย 
ผู้ร้องเรียนระบุว่า กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ 
ADB นั้นท�าให้เกิดผลกระทบ
ต่อคนเหล่านั้น นโยบายที่มี
การกล่าวหาว่าถูกละเมิดเกี่ยว
กับเรื่องต่อไปนี้  

1) สิ่งแวดล้อม
2) การบังคับให้ประชาชน 

 ออกจากพื้นที่โดย 
 ปราศจากความสมัครใจ

3) การรวมมิติด้านสังคมเข้า 
 ไปในการปฏิบัติงานของ  
 ADB

4) ระบบธรรมาภิบาล
5) การวิเคราะห์ผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ
6) การติดตามและประเมิน

ผลประโยชน์ 
7) เพศสภาพและการพัฒนา

ในการปฏิบัติงานของ 
ADB 

8) การประมวลข้อเสนอเงินกู้
9) การร่างและการปฏิบัติตาม

หนังสือสัญญาเงินกู้
10) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการ และ
11) การป้องกันการทุจริต

ความสูญเสียที่กล่าวหาว่าเกิด 
ขึ้นประกอบไปด้วยการสูญเสีย 
ที่อยู่อาศัย การด�าเนินชีวิต 
ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม 
การเสือ่มสภาพของพืน้ทีชุ่ม่น�า้
การท�าให้ชุมชนที่เคยเป็นอัน 
หนึ่งอันเดียวกันต้องกระจัด 
กระจาย ความเสียหายต่อวัด 
5 แห่ง ผลข้างเคียงจากการ
โยกย้ายถิน่ฐาน และการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชน

CRP ได้ท�าการพิจารณา
เอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ส�านักงานที่กรุงมะนิลาและ
กรุงโคลัมโบอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน โดยได้ท�าการสัมภาษณ์
ผู้ร้องเรียนและผู้ที่ได้รับผล 
กระทบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ 
ADB ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน 
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ 
ชั่วคราวอย่างครอบคลุม ด้วย
การสนับสนุนของรัฐบาล 
ศรีลังกาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ และเจ้าหน้าที่
ของ ADB CRP ได้เข้าไป
ตรวจสอบการด�าเนินโครงการ
ในพื้นที่ 2 ครั้ง เพื่อให้สมาชิก
ของคณะมีความเข้าใจใน
ปัญหาที่คนในพื้นที่ต้องเผชิญ
และสิ่งที่ท้าทายผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่าย 

CRP สรุปว่าค�าร้องมี
คุณสมบัติเข้าข่ายและคณะ
กรรมการบริหารได้อนุมัติการ
ทบทวนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2548 

CRP ได้ติดตามความคืบหน้า 
ในการด�าเนินการตามมาตรการ 
เยียวยาที่ได้ระบุไว้ในรายงาน
ฉบับสุดทา้ยของการตรวจสอบ  

CRP ได้สรุปในรายงานความ
คืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาการขนส่งทางภาคใต้
ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาฉบับที่ 
4 ว่า การด�าเนินตามข้อเสนอ 
แนะที่จัดท�าขึ้นในปี พ.ศ. 
2548 นั้นเป็นไปโดยมีความ 
ก้าวหน้ามาก  จากข้อเสนอ
แนะดั้งเดิมจ�านวน 19 ข้อ 
ADB ได้ปฏิบัติตามจนเสร็จ
สมบูรณ์ 17 ข้อ และปฏิบัติ
ตามบางส่วน 2 ข้อ

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง



69

สรุปค�าขอในช่วงทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับปี พ.ศ. 2547-2554 

โครงการ ค�าร้อง ค�าตอบ ผลลัพธ์

4. โครงการปรับปรุง 
สิ่งแวดล้อมในเมืองฝูโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Fuzhou Environmental 
Improvement Project) 

(เงินกู้ 2176-PRC อนุมัติ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548) 

ADB: 55.8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐจาก OCR พร้อมกับการ
ปล่อยกู้เชิงพาณิชย์ 

CRP ได้รับค�าขอให้มีการ
ทบทวนซึ่งมีบุคคล 2 รายเป็น
ผู้ลงนามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 ก่อนหน้านี้ SPF 
ได้ พยายามเข้าไปช่วย
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการ จ�านวน 7 
ครอบครัว แก้ไขปัญหา  

ปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาเกี่ยว
กับนโยบายของ ADB ว่าด้วย 
การอพยพประชาชนออกจาก 
พื้นที่โดยปราศจากความ 
สมัครใจปี พ.ศ. 2538 
ประกอบไปด้วย
1) เงินค่าชดเชยที่ไม่เพียงพอ 

ส�าหรับการช่วยให้
ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ 
ครอบครองที่ดินตาม
กฎหมายสามารถจัดหา 
ที่อยู่ได้ใหม่

2) การไม่มีมาตรการมาช่วย
บรรเทาการสูญเสียรายได้ 
และ

3) การเผยแพรข่อ้มลูและการ
ปรึกษาหารือที่ไม่เพียงพอ

CRP เริ่มต้นด้วยการพิจารณา
เอกสารทั้งหมดที่มีเพื่อหา 
หลักฐานมายืนยันความเสียหาย 
ที่มี ผู้กล่าวหาว่าเกิดขึ้น และ
สรุปว่าการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่มี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ค�าร้อง ทว่า รัฐบาลจีนปฏิเสธ
ที่จะให้ CRP เข้าไปในพื้นที่
ด้วยเหตุผลดังนี้
1) แผนการโยกย้าย

ประชาชนออกจากพื้นที่
สอดคล้องกับนโยบายที่
เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลจีน
และของ ADB 

2) รัฐบาลย้ายเส้นทางแม่น�า้ 
ท�าให้ค�าขอให้มีการ
ทบทวนเป็นอันตกไป

3) การเข้าไปในพื้นที่โดย 
OSPF ก่อนหน้านี้น่าจะ 
ท�าให้ CRP มีข้อมูลที ่
เพียงพอส�าหรับกระบวนการ 
ทบทวน ในความเห็นของ
รัฐบาลจีน การเข้าไป 
ตรวจสอบโครงการในพื้นที่
ซึ่ง CRP ขอไปจึงไม่มี
ความจ�าเป็น

CRP ยืนยันว่าได้รับข้อมูลจาก
รัฐบาลจีนเก่ียวกับการตัดสินใจ
เปลี่ยนแบบและย้ายเส้นทาง 
อย่างไรก็ตาม CRP ก็ได้ระบุ
ด้วยว่า การเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบโครงการนั้นเกิดขึ้น 
หลังจากได้มีการยื่นค�าร้องให ้
มีการทบทวนความถูกต้องของ 
โครงการแล้ว ทั้งนี้ในกระบวน 
การตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ค�าร้อง CRP ระบุว่าการเปล่ียน 
แบบโครงการนั้นไม่สามารถ
ลบล้างความจ�าเป็นที่จะต้องม ี
การสอบสวนว่า ADB ได้ 
ล้มเหลวท่ีจะปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบของตัวเองหรือไม่

การไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ตรวจสอบในพื้นที่ท�าให้ CRP 
ไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการทบทวนได้

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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5. โครงการเส้นทางแนวพื้นที ่
ขนส่ง CAREC (ถนนสาย  
บิชเคก-โทรูการ์ต) โครง 
การที่ 2 ในสาธารรัฐคีร์กีซ 
(CAREC Transport 
Corridor (Bishkek-
Torugart Road)

(เงินกู้ 2533-KGZ อนุมัติ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552) 

ADB: 28 ล้านดอลลาร์
สหรัฐจาก ADF

CRP ได้รับค�าขอให้มีการ
ทบทวนจากบุคคลที่ระบุว่าได้
รับผลกระทบจากโครงการ แต่
ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนาม 
จ�านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เขา
เหล่านี้ได้มอบหมายให้ NGO
ช่ือ NGO Forum on ADB เป็น 
ตัวแทน ประเด็นที่ร้องเรียนมา 
นั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายของ 
ADB ว่าด้วยการอพยพประชาชน 
ออกจากพื้นที่โดยปราศจาก
ความสมัครใจ ประกอบไปด้วย 
1) เงินค่าชดเชยส�าหรับการ

รื้อถอนร้านค้า
2) การจดทะเบียนและค่า

ธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนร้านค้าใหม่ และ

3) การช่วยเหลือเรื่องการ
ช�าระเงินกู้

ผู้ยื่นค�าร้องได้ท�าการยื่นใน
ระหว่างที่ยังมีการด�าเนินแผน 
การแก้ไขปัญหาตามที่ SPF 
ได้เสนอไป 

CRP ลงความเห็นว่าค�าร้อง
มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการ
ตรวจสอบ และได้ยื่นค�าขอให ้
มีการทบทวนต่อคณะ 
กรรมการบริหาร   

TOR ส�าหรับการทบทวนได ้
ถูกน�าข้ึนเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารและผู้ยื่นค�าร้องเมื่อวัน
ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การทบทวนยังไม่เสร็จสิ้น

6. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า
วีซายาสในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (Visayas 
Base-Load Power 
Development)

(รหัสเงินกู้ 2612-PHI 
อนุมัติเมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2552) 

ADB: เงินกู้ส�าหรับภาค
เอกชน 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ      

CRP ได้รับค�าขอจากผู้ที่
อ้างว่าได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ซึ่งไม่ประสงค์
จะออกนาม ผู้ยื่นค�าร้องมี 
NGO และวิศวกรเป็นตัวแทน 
ค�าร้องได้ถูกยื่นเข้ามาเมื่อวัน
ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ประเด็นที่ร้องเรียนมีดังต่อไปนี้ 
1. ผลกระทบอย่างรุนแรง

ของโครงการต่อสุขภาพ
ของผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
นั้น 

2. ผลกระทบอยา่งรนุแรงของ
โครงการต่อสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

CRP ลงความเห็นว่าค�าร้อง
มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารอนุมัติการทบทวน
ความถูกต้องเมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554  

TOR ส�าหรับการทบทวน
ได้รับการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการเพื่อการทบทวน
ความถูกต้องเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

การทบทวนยังไม่เสร็จสิ้น

a  ADB. 2548. รายงานการติดตามผลประจ�าปี พ.ศ. 2547-2548 ต่อคณะกรรมการบริหารว่าด้วยเรื่องการด�าเนินการตามมาตรการเยียวยา ภายใต ้
 ค�าร้องให้มีการตรวจสอบโครงการชลประทาน Chashma Right Bank ขั้นที่ 3 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (รหัสเงินกู้ ADB 1146-PAK[SF]).  
 กรุงมะนิลา. ย่อหน้าที่ 9 หน้า 2 

ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย, BIC = คณะกรรมการตรวจสอบ, CRP = คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, JBIC = ธนาคารเพื่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น, NGO = องค์กรพัฒนาเอกชน, OCR = ทรัพยากรทุนสามัญ, OSPF = ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ, 
PRC = สาธารณรัฐประชาชนจีน, SF = กองทุนพิเศษ, SPF = ผู้ประสานงานพิเศษโครงการ, TOR = ขอบเขตและข้อก�าหนดในการปฏิบัติงาน

ที่มา: ADB

ตารางต่อเนื่อง



71

ภาคผนวกที่ 6

จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่แต่ละกลไก
การแสดงความรับผิดชอบได้รับ 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย: 
กลไกการแสดงความรับ
ผิดชอบ

ปี พ.ศ. 
2547 ถึง
เดือน

ธันวาคม 
พ.ศ. 2554

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทบทวนความถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับ
ผู้ประสานงานพิเศษโครงการ

จ�านวน
ทั้งหมด

เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย
จ�านวน
ทั้งหมด

เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย
ยังอยู่ในขั้นตอน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

5 4 1 39 13 24 2

ที่มา: ระเบียนเรื่องร้องเรียนและค�าร้องที่ธนาคารพัฒนาเอเชียได้รับ

ธนาคารโลก: 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ปี พ.ศ. 
2537 ถึง 
21 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554

จ�านวนเรื่องร้อง
เรียนที่ได้รับ

คุณสมบัติเข้าข่าย
ได้รับการตรวจสอบ

ขาดคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการตรวจสอบ

ไม่มีความเห็น
ยังอยู่ในขั้นตอน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

76a 33 22 6 1

a รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่มีการยื่นเข้ามา 2 และ 3 ครั้ง เกี่ยวกับโครงการจ�านวน 6 โครงการ 
ที่มา: รายงานหลายชิ้นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารโลก

บรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ: 
ผู้ตรวจการและ
ที่ปรึกษาด้าน
ความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อ
บังคับ

ปีงบ 
ประมาณ
2543-
2553

จ�านวนเรื่องร้อง
เรียน/ค�าร้อง

คุณสมบัติเข้าข่าย
ได้รับการพิจารณา
โดยผู้ตรวจการ

ขาดคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการพิจารณา

ไม่ได้ผ่านเข้าสู่
กระบวนการตรวจ
สอบและพิจารณา
โดยผู้ตรวจการ

คุณสมบัติครบ
ส�าหรับกระบวน 
การทบทวนความ

ถูกต้อง

127 72 51 4 8

ที่มา: รายงานประจ�าปีของส�านักงานผู้ตรวจการและที่ปรึกษาด้านความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับปีงบประมาณ 2553 และการทบทวนระหว่างปีงบประมาณ 
2543-2553

ธนาคารพัฒนาภาค
พื้นอเมริกา: กลไก
ปรึกษาหารือและ 
ตรวจสอบอิสระ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
2537 และได้รับการ
ปรับปรุงในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2553

จ�านวนเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.  

2553-สิงหาคม พ.ศ. 
2554

คุณสมบัติครบ
ส�าหรับกระบวนการ

ปรึกษาหารือ

ขาดคุณสมบัติครบที่
จะเข้าสู่กระบวนการ

ปรึกษาหารือ

คุณสมบัติครบ
ส�าหรับกระบวนการ
ทบทวนความถูกต้อง

17 12 5 2

ที่มา: เว็บไซต์ของธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา
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ธนาคารพัฒนา
แอฟริกา: กลไกตรวจ
สอบอิสระ

ปี พ.ศ. 2547-
2554

จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2553

เข้าข่ายได้รับ 
การทบทวน 
ความถูกต้อง

เข้าข่ายได้รับการ
แก้ไขปัญหา

ขาดคุณสมบัติ 1 เรื่อง

อีก 1 เรื่องยังอยู่ใน
ระหว่างตรวจสอบ

คุณสมบัติ7 2 3

ที่มา: ระเบียนเรื่องร้องเรียนที่ธนาคารพัฒนาแอฟริกาได้รับ และรายงานต่างๆ http://www.afdb.org

ธนาคารพัฒนาเพื่อการ
บูรณะและพัฒนายุโรป: 
กลไกส�าหรับการร้อง
เรียนเกี่ยวกับโครงการ 
(Project Complaint 
Mechanism : PCM)

ในเดือนมีนาคม พ.ศ.  
2553 PCM เข้ามา
แทนที่กลไกอิสระ

ส�าหรับการเรียกร้อง
สิทธิจากปี พ.ศ. 2547

กลไกอิสระส�าหรับ
การเรียกร้องสิทธิ

กลไกส�าหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 
ได้รับเรื่องร้องเรียน 8 เรื่อง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ได้รับเรื่องร้องเรียน 
15 เรื่อง

เข้าข่ายได้
รับการแก้ไข

ปัญหา: 3 เรื่อง

เข้าข่ายได้รับ
การทบทวน: 2 

เรื่อง

ยังอยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบคุณสมบัติ: 

3 เรื่อง

ที่มา: รายงานต่างๆ ของกลไกอิสระส�าหรับการเรียกร้องสิทธิและจากกการลงทะเบียนในเว็บไซต์ PCM

ธนาคารการลงทุนยุโรป  
(Europe Investment Bank : EIB): 
กลไกส�าหรับการร้องเรียน

ได้รับการอนุมัติในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และ
ไปแทนที่นโยบายส�าหรับการ

ร้องเรียนปี พ.ศ. 2551

EIB รวมกรณีร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง มีเร่ืองร้องเรียนท้ังส้ิน 
15 เรื่องในปี พ.ศ. 2550 และ 40 เรื่องในปี พ.ศ. 2551 ส่วนมากจะ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 เรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
และทางสังคมในปี พ.ศ. 2550 และ 7 เรื่องในปี พ.ศ. 2551 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยรับเรื่องร้องเรียน EIB

ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งญี่ปุ่น: ส�านักงานผู้ตรวจสอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2546–2554
ได้รับเรื่องร้องเรียน 1 เรื่องในปี พ.ศ. 2550 และถือว่าเรื่องดังกล่าว
ขาดคุณสมบัติ

ที่มา: รายงานประจ�าปีของผู้ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บรรษัทการลงทุน
เอกชนในต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา: 
ส�านักงานแสดงความ 
รับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 
2548 - 2554

จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2554

เข้าข่ายได้รับ 
การทบทวน 
ความถูกต้อง

เข้าข่ายได้รับ
การแก้ปัญหา

ขาดคุณสมบัติ 1 เรื่อง 

อีก 2 เรื่องยังอยู่ใน
ระหว่างตรวจสอบ

คุณสมบัติ6 2 1

ที่มา: เว็บไซต์ กรณีร้องเรียน และรายงานของบรรษัทการลงทุนเอกชนในต่างประเทศ (http://www.opic.gov/doing-business/accountability/registry) และจาก
รายงานการปฏิบัติงานในรอบ 4 ปีของส�านักงานแสดงความรับผิดชอบ
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บทสรุปเกี่ยวกับการประเมินกลไก
การแสดงความรับผิดชอบของ ADB 

ขอบเขต จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง

การเข้าถึง

ความตระหนัก การประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบได้เพิ่มขึ้น

ความตระหนักยังมีน้อย เพิ่มความพยายามใน 
การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

คุณสมบัติของเรื่องที่ร้องเรียน
เข้ามา

วันปิดรับเรื่องช้า วันที่น�ารายงานสรุปผล 
การด�าเนินโครงการออกเผยแพร่ 
ไม่แน่นอน ไม่สามารถใช้เป็น
วันปิดรับเรื่องได้

สร้างความกระจ่างให้วันปิด
รับเรื่อง

กระบวนการ ไม่มีข้อก�าหนดเรื่องความ
จ�าเป็นที่จะต้องอ้างถึงการ
ละเมิดกฎข้อบังคับที่เฉพาะ
เจาะจง

ข้อก�าหนดเรื่องเอกสารที่ต้อง
ยื่นประกอบมีน้อย

อนุญาตให้ใช้ภาษาทางการ
หรือภาษาประจ�าชาตินอก
เหนือจากภาษาอังกฤษส�าหรับ
การเขียนค�าร้อง 

การยื่นค�าร้องสามารถท�าได้
หลายวิธีและผ่านหลายช่อง
ทาง

กระบวนการแก้ไขปัญหามี
ความยุ่งยากซับซ้อน

ลดความซับซ้อนของ
กระบวนการแก้ไขปัญหา

ความน่าเชื่อถือ

ความเป็นอิสระ การท�าให้ CRP รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริหาร และ
ให้ SPF รายงานตรงต่อ
ประธานนั้น เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและความต้องการ
ของกระบวนการปรึกษาหารือ
และกระบวนการทบทวน   
ความถูกต้อง  

การแต่งตั้ง CRP นั้นเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของประธาน 
ADB

เจ้าหน้าที่อาวุโสท�าหน้าที่เป็น
หัวหน้าของ OCRP  

การวางแผนงานและจัด
ท�างบประมาณของ CRP 
และ OCRP เป็นไปอย่าง
กระจัดกระจาย 

เพิ่มพูนความเป็นอิสระของ 
CRP ให้สอดคล้องกับ IED 

เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CRP 
กับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่

มีต่อในหน้าถัดไป
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ขอบเขต จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CRP กับ
ฝ่ายบริหารมีน้อยท�าให้เกิด
ความเสี่ยงที่ CRP จะถูก 
โดดเดี่ยว

การติดตามตรวจสอบ ทั้ง SPF และ CRP มีอ�านาจ
เต็มที่ในการติดตามตรวจสอบ
การด�าเนินงานตามมาตรการ
เยียวยา

ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครอบคลุมและการให้ความ
ส�าคัญกับการปกปิดความลับ 
ท�าให้กระบวนการมีความ
โปร่งใสในระดับสูง 

ไม่มีการติดตามตรวจสอบ
ความคืบหน้าของเรื่องร้อง
เรียนที่ถูกส่งต่อไปยังหน่วย
งานต่างๆ 

ติดตามตรวจสอบความคืบหน้า 
ของเร่ืองร้องเรียนกับหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่รับเรื่องต่อ  

การมีส่วนร่วม ผู้ยื่นค�าขอและฝ่ายบริหาร
สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายงานการทบทวน
ของ CRP ฉบับร่างได้ 

การแก้ไขปัญหาให้อ�านาจแก่
ผู้ร้องเรียนให้มีบทบาทอย่าง
เต็มที่ในการตัดสินใจ

ฝ่ายบริหารไม่ได้รับโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นต่อค�าขอ
ในช่วงที่ยังประเมินคุณสมบัติ
ของค�าขอนั้นๆ ไม่เสร็จ  

ไม่มีการแบ่งปันรายงานของ 
CRP ให้ประเทศผู้กู้ยืมได้อ่าน 

เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้
แสดงความคิดเห็นต่อค�าขอ
ในช่วงที่ยังประเมินคุณสมบัติ
ของค�าขอนั้นๆ ไม่เสร็จ  

แจ้งข้อมูลต่อและประสานงาน
กับประเทศผู้กู้ยืม

ประสิทธิภาพ

เวลา มีการระบุกรอบระยะเวลาที่
ต้องใช้ไว้ในนโยบายอย่าง
ชัดเจน 

กระบวนการใช้ระยะเวลา
ยาวนาน  

ระยะเวลาที่ CRP ใช้ส�าหรับ
ตรวจสอบโครงการทุก
โครงการคือ 5 ปี ซึ่งนานและ
เข้มงวดเกินไป

ท�าให้กระบวนการมีความ 
ซับซ้อนน้อยลง 

ใช้กลไกที่มีอยู่ในระดับ 
รากหญ้าในการป้องกันปัญหา 
แก้ไขปัญหา และตรวจสอบ
ความถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ  

ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
โดย SPF และ CRP ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด

ค่าใช้จ่าย ADB ได้จัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมส�าหรับการด�าเนิน
งานของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบ

ไม่มีการแยกให้ชัดเจนระหว่าง
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ�าเป็น
ส�าหรับการด�าเนินงานของ
กลไกการแสดงความ 
รับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายที่จะ
ผันแปรไปตามความต้องการ
ซึ่งไม่คงที่

ค�านวณค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่
จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงาน
ของกลไก โดยไม่ค�านึงถึง
จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณเผื่อส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรให้มากที่สุด
โดยค�านึงถึงความต้องการของ
งานที่เข้ามา 

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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บทสรุปเกี่ยวกับการประเมินกลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB 

ขอบเขต จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง

ประสิทธิผล

โครงสร้าง มีโครงสร้างที่เข้มแข็งซึ่งรวม
หน้าที่ปรึกษาหรือกับหน้าที่
ทบทวนความถูกต้องเข้าไว้
ด้วยกัน 

ประสิทธิผลในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้

ทั้งการปรึกษาหารือและการ
ทบทวนความถูกต้องนั้น 
สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ได้
เป็นอย่างดี

ล�าดับขั้นตอน การแก้ไขปัญหาได้รับการจัด
ล�าดับให้มีความส�าคัญสูงสุด  

ผู้ร้องเรียนสามารถออก 
จากขั้นตอนการปรึกษาหารือ
และยื่นค�าร้องให้มีการทบทวน
ความถูกต้องได้ในหลาย
โอกาส

การก�าหนดให้ผู้ร้องเรียนต้อง
พยายามติดต่อกับ SPF ก่อน
นั้นท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่
ดีและอาจไม่สามารถปฏิบัติได้
ในความเป็นจริง

เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน
สามารถเข้าถึง CRP ได้
โดยตรง 

ข้อบัญญัติ ขั้นตอนการปรึกษาหารือและ
ขั้นตอนการทบทวนได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายในอย่างเต็มที่

การให้ CRP เป็นผู้เสนอแนะ
วิธีแก้ไขปัญหาแบบกว้างๆ 
และให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้คิด
มาตรการเยียวยานั้นท�าให้เกิด
ความสับสน นอกจากนี้ CRP 
ไม่ได้รับโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นต่อแผนเยียวยาที่ฝ่าย
บริหารเสนอ

เน้นให้การทบทวนมุ่งค้นหา
ความจริง และเปิดโอกาส
ให้ CRP แสดงความคิดเห็น
ต่อแผนเยียวยาที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ

การเรียนรู้จากบทเรียน มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

บทบาทที่ปรึกษาของ OSPF 
เป็นประโยชน์มาก

การเรียนรู้ยังจ�ากัด  

บางครั้งการทบทวนก็ถูกมอง
ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการท�างาน

เพิ่มพูนการเรียนรู้ 

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมองค์กร

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ มีการระบุนโยบายการเข้า
เยี่ยมชมพื้นที่อย่างชัดเจน

ไม่มีนโยบายที่จะตอบสนอง
ต่อกรณีที่ประเทศผู้กู้ยืม
ปฏิเสธค�าขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่  

การด�าเนินงานในด้านนี้ ค่อน
ข้างมีปัญหา

เรียนรู้จากประสบการณ์ของ 
ADB และกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบอื่นๆ พัฒนา
แนวทางที่สมเหตุสมผล
ส�าหรับจัดการกับปัญหา

ผลลัพธ์ การปรึกษาหารือและการ
ทบทวนความถูกต้องก่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ  และส่งเสริม
คุณภาพของโครงการ 

การหาวิธีแก้ไขปัญหาที่กล่าว
มาข้างต้นจะยิ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้

ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย, CRP = คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, IED = ส�านักการประเมินผลอิสระ, 
OCRP = ส�านักงานคณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, OSPF = ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ, 
SPF = ผู้ประสานงานพิเศษโครงการ 
       
ที่มา: ADB 

ตารางต่อเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 8

การเปรียบเทียบกลไก

ขอบเขต ADBa ธนาคารโลก สถาบันอื่น ๆ

เหตุการณ์ส�าคัญ กลไกการตรวจสอบ (Inspection 
Function) ได้รับการจัดตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2538 

ได้รับการทบทวนผลการด�าเนิน
งานและประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 
2545 และปี พ.ศ. 2546

กลไกการแสดงความรับผิดชอบ 
(Accountability Mechanism) 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
2546 

ได้รับการทบทวนประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 
2555 

เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระดับพหุภาคีแห่งแรกๆ ที่จัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ 
(Inspection Panel) ในปี พ.ศ. 
2536 

กลไกดังกล่าวได้รับการทบทวน
และปรับเปลี่ยนแนวทางให้
ชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2538 และ
ปี พ.ศ. 2542 ตามล�าดับ

AfDB: จัดตั้งกลไกเพื่อการ 
พิจารณาทบทวนอิสระ 
(Independent Review 
Mechanism) ในปี พ.ศ. 2547 
ปรับปรุงแก้ไขในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2553 หลังจากการทบทวน
ผลการด�าเนินงานใน 
ปี พ.ศ. 2552

EBRD: มีกลไกอิสระส�าหรับการ
เรียกร้องสิทธิ (Independent 
Resource Mechanism) ใช้ใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2547 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2553 
กลไกส�าหรับการร้องเรียนเกี่ยว
กับโครงการเริ่มมีผลบังคับใช้
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

EIB: กลไกส�าหรับการร้องเรียน 
ได้รับการอนุมัติในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และเข้า
มาแทนที่นโยบายกลไกส�าหรับ
การร้องเรียนในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2551

IADB: กลไกการสอบสวนอิสระ 
(Independent Investigation 
Mechanism) ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ปรับปรุง
ในปี พ.ศ. 2553 ให้กลายเป็น
กลไกอิสระส�าหรับการปรึกษา
หารือและการสอบสวน

IFC: ส�านักงานผู้ตรวจการที่
ปรึกษาส�าหรับการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ (Compliance 
Advisor Ombudsman) ถูกจัด
ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 หลัก
เกณฑ์ในการปฏิบัติงานของ
ส�านักงานฉบับปี พ.ศ. 2547 ได้

มีต่อในหน้าถัดไป

การแสดงความรับผิดชอบต่างๆ
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การเปรียบเทียบกลไกการแสดงความรับผิดชอบต่างๆ

ขอบเขต ADBa ธนาคารโลก สถาบันอื่น ๆ

รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2550

JBIC: น�าบทสรุปขั้นตอน
ส�าหรับยื่นคัดค้านแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับการพิจารณาผล 
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สังคมในโครงการของ JBIC มา
ใช้ในปี พ.ศ. 2546 และได้รับ
การปรับปรุงในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2552 

OPIC: คณะกรรมการบริการ
อนุมัตินโยบายทั่วไปและแนว 
ทางปฏิบัติว่าด้วยการแสดง
ความรับผิดชอบและกลไกที่
ปรึกษา (general policy and 
guidelines on accountability 
and advisory mechanism) 
รวมทั้งได้ก่อตั้งส�านักงานก�ากับ
ดูแลการแสดงความรับผิดชอบ
ในปี พ.ศ. 2548 

จ�านวนเรื่องที่ได้รับ 
ร้องเรียน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ธันวาคม 
พ.ศ. 2554

SPF: ทั้งหมด 39 เรื่อง มี
คุณสมบัติครบ 13 เรื่อง

CRP:  ทั้งหมด 5 เรื่อง มี 
คุณสมบัติครบ 4 เรื่อง

ปี พ.ศ. 2537-2554 

คณะกรรมการตรวจสอบ: 
ทั้งหมด 76 เรื่อง คุณสมบัติ
เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบ 33 
เรื่อง

AfDB (ปี พ.ศ. 2547-2554): 
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับทั้งหมด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มี 7 เรื่อง 
ในจ�านวนนี้ 2 เรื่องมีคุณสมบัติ
เข้าข่ายได้รับการทบทวนความ
ถูกต้อง และ 3 เรื่องเข้าข่ายได้
รับการแก้ไขปัญหา

EBRD (ปี พ.ศ. 2547-2554): 
ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 22 
เรื่อง ในจ�านวนนี้ 15 เรื่องเข้าสู่
กลไกเรียกร้องสิทธิอิสระ และ 8 
เรื่อง เข้าสู่กลไกทบทวนความ
ถูกต้องของโครงการ

EIB (ปี พ.ศ. 2550-2551): ได้
รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 55 
เรื่อง (รวมกรณีร้องเรียนเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องที่
เกี่ยวกับฝ่ายบุคคล) 

IADB (ปี พ.ศ. 2537-2554): 
ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17 
เรื่อง ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-
2554

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 8

ขอบเขต ADBa ธนาคารโลก สถาบันอื่น ๆ

IFC (ในปี พ.ศ. 2543-2553): 
ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 127 
เรื่อง ในจ�านวนนี้ 8 เรื่องเข้าสู ่
กระบวนการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง

JBIC (ปี พ.ศ. 2543-2554): ได้
รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1 เรื่อง 
แต่ขาดคุณสมบัติ

OPIC (ปี พ.ศ. 2548-2554): ได้
รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง
ในจ�านวนนี้ มี 1 เรื่องที่มี
คุณสมบัติส�าหรับการแก้ไขปัญหา
และ 2 เรื่องมีคุณสมบัติส�าหรับ
การทบทวนความถูกต้อง 

ขอบเขตที่นโยบาย
คุ้มครอง

นโยบายและระเบียบขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานของ ADB 
ว่าด้วยการวางรูปแบบ การ
ประมวล และการด�าเนิน
โครงการตามแผนของโครง
การใดๆ ก็ตามที่ ADB ให้การ
สนับสนุนทางการเงิน

นโยบายและระเบียบขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของธนาคารโลก
ว่าด้วยการออกแบบและการ
ประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ และ/หรือการด�าเนิน
โครงการตามแผน

EBRD: ครอบคลุมการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และองค์
ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมต่างๆ   

EIB: นโยบายเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
ทางสถาบัน แนวทางในการวาง 
ยุทธศาสตร์ ข้อก�าหนดด้าน
จรรยาบรรณ ความโปร่งใส  
และการรับผิดชอบต่อสังคมของ 
องค์กร ต่อต้านการทุจริตนโยบาย 
เงินกู้ส�าหรับเรื่องที่สถาบันให้
ความสนใจเป็นพิเศษ นโยบาย
ทางภูมิศาสตร์ การร่วมมือกับ
บุคคลที่สาม และ/หรือองค์การ
ระหว่างประเทศและนโยบาย
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
ช่วงของวงจรโครงการ 

IADB และ AfDB: นโยบายและ
ระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติ
งานของสถาบัน

IFC: ครอบคลุมองค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่างๆ   
 
JBIC: ผู้ตรวจสอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม จ�าเป็น
ต้องท�าให้แน่ใจว่าโครงการนั้น
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ส�าหรับการยืนยันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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การเปรียบเทียบกลไกการแสดงความรับผิดชอบต่างๆ

ขอบเขต ADBa ธนาคารโลก สถาบันอื่น ๆ

OPIC: มาตรฐานด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม แรงงาน สิทธิ
มนุษยชน และความโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้างและ
ทุจริตในโครงการ

ไม่รวม ไม่รวม ทุกสถาบันไม่รวม ยกเว้น EIB 
ที่รวมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย

วันปิดรับเรื่อง ได้ถึงวันที่น�ารายงานสรุปผลการ
ด�าเนินโครงการออกเผยแพร่

ค�าร้องต้องยื่นก่อนเงินกู้จะถูก
เบิกจ่ายจนถึงขั้นสูงสุดที่ก�าหนด
ไว้ (ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
ทั้งหมด)

AfDB: 12 เดือนหลังจาก
โครงการปิดตัวลง หรือ 12 
เดือนหลังจากการเบิกจ่ายงวด
สุดท้าย หรือวันที่ยอดซึ่งยังไม่
ได้รับการเบิกจ่ายถูกยกเลิก  

EBRD: 12 เดือนหลังจากการ
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ธนาคารยัง
รักษาผลประโยชน์ทางการเงิน)

EIB: 1 ปีหลังจากวันที่ผู้ร้อง
เรียนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ผู้
ร้องเรียนใช้เป็นพื้นฐานของค�า
กล่าวหานั้นๆ  

IADB: 2 ปีหลังจากการเบิกจ่าย
งวดสุดท้าย 

IFC: ข้อบังคับไม่ได้ก�าหนด
ระยะเวลาไว้

JBIC: การยื่นเรื่องร้องเรียน
สามารถท�าได้ตั้งแต่วันที่ข้อ
ตกลงเงินกู้เริ่มมีผลบังคับใช้
จนถึงวันที่การเบิกจ่ายเสร็จ
สมบูรณ์ 

OPIC: ค�าร้องที่ยื่นก่อนหรือ
หลัง OPIC เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในโครงการจะไม่ได้
รับการพิจารณา การมีส่วน
ร่วมของ OPIC จะจบลงเมื่อ 
OPIC ได้ยุติความสัมพันธ์ตาม
กฎหมายกับโครงการ หรือหลัง
จากสื่อกลางทางการเงินยุติ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับ
โครงการแล้ว

จ�านวนผู้ร้องเรียนร่วม
ขั้นต�่า

2 คน 2 คน AfDB และ JBIC: 2 คน

IFC IADB EIB EBRD และ 
OPIC: 1 คน 

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 8

ขอบเขต ADBa ธนาคารโลก สถาบันอื่น ๆ

ผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม

เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดย
ทางตรง อย่างมีนัยส�าคัญ และ
ในทางลบ

เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดย
ทางตรง อย่างมีนัยส�าคัญ และ
ในทางลบ

ทุกองค์การก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยทางตรงและอย่าง
มีนัยส�าคัญเท่านั้นที่สามารถยื่น
เรื่องได้ ยกเว้น EIB และ IFC

โครงสร้าง SPF และ OSPF
CRP และ OCRP 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ส�านักงานเลขานุการ

IFC EBRD EIB JBIC และ 
OPIC: แต่ละสถาบันมี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งใน 
เรื่องการแก้ไขปัญหาและการ
ทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรายงาน
ตรงต่อประธาน (ยกเว้น EIB ซึ่ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร)

AfDB: หัวหน้าหน่วยก�ากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บังคับและการไกล่เกลี่ย มีหน้าที่ 
แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการ
ท�างานของผู้เชี่ยว ชาญด้านการ
ทบทวนความถูกต้อง รายงาน
ตรงต่อกรรมการบริหารและ
ประธาน

IADB: ส�านักผู้ตรวจการ คณะ
บุคคล และเลขานุการผู้บริหาร
รายงานตรงต่อประธาน

การแต่งตั้งและรายงาน
การปฏิบัติงาน

SPF ได้รับการแต่งตั้งโดย
ประธาน ADB หลังจากปรึกษา
หารือกับคณะกรรมการบริหาร
แล้ว SPF รายงานตรงต่อ
ประธาน ADB  

สมาชิก CRP ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารจาก
รายชื่อที่เสนอแนะโดยประธาน 
ADB และ CRP รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการของ OCRP ได้รับ
การแต่งตั้งโดยประธาน ADB

คณะกรรมการตรวจสอบท�าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงการเท่านั้น ไม่มีกลไกแก้ไข
ปัญหา 

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารจากชื่อที่เสนอ
โดยประธาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

เลขานุการผู้บริหารได้รับการ
แต่งตั้งโดยประธานหลังจาก
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
บริหาร 

AfDB: หัวหน้าหน่วยงานทบทวน 
ความถูกต้องและไกล่เกลี่ยได้รับ 
การแต่งต้ังโดยประธานและได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหาร ความคืบหน้าเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงการที่คณะกรรมการบริหาร
ได้อนุมัติแล้วนั้นให้รายงานตรง 
ต่อคณะกรรมการบริหาร  
แต่ส�าหรับโครงการที่ยังอยู่ใน
ช่วงน�าเสนอและยังไม่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
ให้รายงานความคืบหน้าต่อ
ประธานโดยตรง คณะบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญได้รับการแต่งตั้งโดย
กรรมการ บริหารตามค�าแนะน�า
ของประธาน

มีต่อในหน้าถัดไป

ตารางต่อเนื่อง
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การเปรียบเทียบกลไกการแสดงความรับผิดชอบต่างๆ

ขอบเขต ADBa ธนาคารโลก สถาบันอื่น ๆ

IFC OPIC EBRD และ EIB: 
ไม่มีส�านักเลขานุการ หัวหน้า
ของหน่วยงานหลักด้านกลไก
การแสดงความรับผิดชอบได้
รับการแต่งตั้งและรายงานตรง
ต่อประธาน (ยกเว้น EIB ซึ่ง
รายงานต่อคณะกรรมการฝ่าย
บริหาร)

JBIC: ผู้ตรวจสอบได้รับการแต่ง
ตั้งโดยประธาน เลขานุการได้
รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคล   

IADB: ผู้ตรวจการ คณะกรรมการ 
และเลขานุการผู้บริหารได้รับ
การแต่งตั้งโดยและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริหาร

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่
โครงการ

การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ
ได้หลังจากผ่านการยินยอมจาก
ประเทศผู้กู้ยืม

การเข้าไปตรวจสอบภายใน
อาณาเขตของประเทศใด
ประเทศหนึ่งควรได้รับความเห็น
ชอบจากประเทศนั้นๆ ก่อน  
(มติปี พ.ศ. 2536 ย่อหน้าที่ 21)  

การเข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่ม
เติมต้องเป็นไปโดยค�าเชิญของ
ประเทศเท่านั้น   (ค�าอธิบายปี 
พ.ศ. 2542 ย่อหน้า 16) 

ใช้ส�านักงานผู้แทนในประเทศ
เป็นสื่อกลางในการขออนุญาต
เข้าพื้นที่และการประชุมต่างๆ ที่
คณะกรรมการจัดขึ้นหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

IADB: จ�าเป็นต้องได้รับ
จดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนว่าประเทศผู้กู้ยืม 
และ/หรือประเทศผู้รับ จะไม่
คัดค้าน หากส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจะต้องด�าเนิน
ไปภายในอาณาเขตของประเทศ
ดังกล่าว (นโยบายปี พ.ศ. 2553 
ย่อหน้า 49)

AfDB EBRD EIB และ OPIC: 
กฎข้อบังคับระบุว่า การเข้า
เยี่ยมชมพื้นที่โครงการนั้นอาจ
ท�าได้ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียด
ไว้ 

JBIC: ไม่มีการพูดถึงเรื่องการ
เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการแต่ 
ผู้ตรวจสอบอาจท�าการสัมภาษณ์ 
รายงานสรุปของประธานระบุ
ว่า JBIC “เป็นหน่วยงานของรัฐ 
และจะให้ความส�าคัญกับประเด็น
ที่เกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศ
ผู้รับเงินช่วยเหลือในระดับที่
เหมาะสม” 

a ข้อมูลส�าหรับ ADB มาจากนโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบฉบับปี พ.ศ. 2546 (เชิงอรรถที่ 2 ของข้อความหลัก)
ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย,  AfDB = ธนาคารพัฒนาแอฟริกา, CRP = คณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, EBRD = ธนาคาร
พัฒนาเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป, EIB = ธนาคารการลงทุนยุโรป, IADB = ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา, IFC = บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ,
JBIC = ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น, OCRP = ส�านักงานคณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, 
OPIC = บรรษัทการลงทุนเอกชนในต่างประเทศ, PCR = รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการ, SPF = ผู้ประสานงานพิเศษโครงการ 

ที่มา: นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และรายงานประจ�าปีของกลไกการแสดงความรับผิดชอบต่างๆ 

ตารางต่อเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 9

ข้อก�าหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลภายใต้
กลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB

1. เรือ่งร้องเรยีนทีย่ืน่เข้ามาผ่านกลไกเพ่ือแสดงความรบัผดิชอบนัน้        จะถกูน�าไปบันทึกไว้ในระเบยีน 
ของเว็บไซต์ของ ADB ภายใน 2 วันหลังจากวันที่ได้รับเรื่อง ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวถูกส่งต่อไปยัง 
หน่วยปฏิบัติงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตาม หน่วยงานที่ได้รับเรื่องต่อจะจัดท�ารายงานสรุปกระบวนการ 
เพื่อน�าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB หลังจากการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นลงแล้ว ในกรณีที่เรื่องร้อง
เรียนถูกส่งต่อไปยังผู้ประสานงานพิเศษโครงการ (SPF) เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือส่งไป
ยังคณะผู้พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ (CRP) เพื่อเข้าสู่กระบวนการทบทวน ให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติตามบทบัญญัติในย่อหน้า 2-4 จ�านวนวันที่อ้างถึงในกระบวนการตรวจ
สอบ หมายถึง วันท�าการ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น

ส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

2. ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ (OSPF) จะน�าข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ ADB

1)  จดหมายร้องเรียน - หลังจากที่ SPF ได้รับหนังสือร้องเรียนและได้รับการยินยอมจาก 
ผู้ร้องเรียน1

2) รายละเอียดทั่วไปของเรื่องร้องเรียน - หลังจากที่ SPF ได้รับหนังสือร้องเรียน ในกรณีที ่
ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในจดหมาย

3) การตัดสินใจของ SPF ว่าเรื่องที่ได้รับเข้าข่ายหรือไม่ - หลังจาก SPF ได้ท�าการประเมิน
คุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว

4) รายงานสรุปการพิจารณาและประเมินปัญหาโดย SPF - หลังจากการพิจารณาและประเมิน
ผลเสร็จสิ้นลง และหลังจากที่ได้รับการยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้กู้ยืม

5) รายงานสรุปการพิจารณาและประเมินปัญหา - เมื่อ SPF จัดท�ารายงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เปิดเผยข้อมูลและรายงานการประเมินฉบับ
เต็ม

6) รายงานสรุปการแก้ไขปัญหาซึ่งระบุรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนโดยสังเขป ขั้นตอนใน
การแก้ไขปัญหา  การตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลง (ถ้ามี) ระหว่างบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องจัดท�าให้เสร็จภายใน 2 เดือนหลังจากกระบวนการแก้ไขปัญหาได้เสร็จ
สิ้นลง (ไม่ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ก็ตาม) และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ร้อง
เรียน รัฐบาล และ/หรือลูกค้า

7) รายงานสรุปการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - หลังจากการจัดท�ารายงานจนเสร็จสมบูรณ์ และ
หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและรายงานสรุปการ
แก้ไขปัญหาฉบับเต็ม

1 ค�าว่า “หลังจาก” ในบริบทของการเปิดเผยข้อมูลหมายถึง เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ในความเป็นจริง และโดยปกติแล้วจะไม่เกิน  
 14 วันตามปฏิทิน
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ข้อก�าหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลภายใต้กลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB

8) รายงานการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา  - หลังจากได้มีการส่ง 
รายงานให้ประธานและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และ

9) รายงานฉบับสุดท้าย - หลังจากได้มีการส่งรายงานให้ผู้ร้องเรียน รัฐบาล และ/หรือลูกค้า ได้
พิจารณา 

ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทบทวนความถูกต้อง

3. CRP จะน�าข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ADB ตามกรอบเวลาที่ระบุไว้
ด้านล่าง

1) จดหมายร้องเรียน (หรือค�าขอให้มีการทบทวนความถูกต้อง) - หลังจากที่ CRP ได้รับ
หนังสือร้องเรียนและได้รับการยินยอมจากผู้ร้องเรียนภายใน 7 วันนับจากวันได้รับเรื่อง

2) รายละเอียดทั่วไปของเรื่องร้องเรียน - ภายใน 7 วันนับจากวันที่ CRP ได้รับเรื่อง ในกรณีที่
ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในจดหมาย

3) รายงานสรุปว่าเรื่องที่ได้รับมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ พร้อมกับการตัดสินใจโดยคณะ
กรรมการบริหารเพื่ออนุมัติค�าขอและความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร - ภายใน 7 วันนับจากวัน
ที่คณะกรรมการบริหารได้มีการลงมติ

4) รายงานสรุปว่าเรื่องที่ได้รับขาดคุณสมบัติ พร้อมกับความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร - ภายใน 7 
วันนับจากวันที่ CRP น�ารายงานขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว

5) ขอบเขตและข้อก�าหนดการปฏิบัติงานส�าหรับการทบทวน - ภายใน 10 วันนับจากวันที่คณะ
กรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 

6) รายงานของ CRP ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุรายละเอียดของการทบทวนความถูกต้องตั้งแต่ต้น 
จนจบ พร้อมแนบความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารต่อรายงานฉบับร่าง (ถ้ามี) หลังจากที่ได้รับ
การยินยอมจากผู้ร้องเรียน รัฐบาล และ/หรือลูกค้า - ภายใน 7 วันนับจากวันที่รายงานฉบับ
ดังกล่าวถูกน�าขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา

7) ข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารว่าด้วยมาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมกับความ
เห็นของ CRP ต่อข้อเสนอดังกล่าว และมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการที่น�า
เสนอ - ภายใน 7 วันหลังจากวันที่คณะกรรมการบริหารลงมติ และ

8) รายงานการตรวจสอบความคืบหน้าของการด�าเนินงานตามมาตรการเยียวยาท่ีกรรมการ
บริหารได้อนุมัติแล้ว - หลังจากได้น�ารายงานขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
4. SPF และ CRP จะจัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลไกการแสดงความ
รับผิดชอบข้ึนเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกลไกการแสดงความรับผิดชอบซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ 
ADB ส�านักงานผู้ประสานงานพิเศษโครงการ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับ ส�านักการประเมินอิสระ และส�านักพัฒนาระดับภูมิภาคและความยั่งยืน จะน�า
รายงานสรุปบทเรียนที่ได้รับและการเรียนรู้ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์เมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ์ รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารถึงการตัดสินใจโดยประเทศผู้กู้ยืมที่ปฏิเสธค�าขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ของ CRP 
(ถ้ามี) จะได้รับการเผยแพร่ภายใน 21 วันหลังจากวันที่น�าขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
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