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1.  ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ให้ความร่วมมือกบัผู้กู้ยืม1 และลกูค้า2  อยา่งใกล้ชิดใน
การจดัเตรียมและด าเนินโครงการ แผนงาน รวมถึงนโยบายตา่ง ๆ   โดยที่ ADB จะแจ้งให้ผู้กู้ยืมและลกูค้าได้รับทราบถงึ
หลกัการและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูภายใต้นโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร (Access to Information – AIP) 
ของ ADB    
 

ก.  การเผยแพร่เอกสาร 
 

2.  เอกสารตามประเภทดงัตอ่ไปนีจ้ะได้รับการเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอทางเว็บไซต์ของ ADB และ / หรือหากมีการระบไุว้
อยา่งจ าเพาะเจาะจง จะได้รับการแจกจา่ยให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีตามความเหมาะสม  หลงัจากได้น าไปใช้ในการ
ปรึกษาหารือกบัผู้กู้ยมืหรือลกูค้าแล้ว 
 
(i) นโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ  กฎระเบียบ และขัน้ตอนการปฏบิัติงาน ในภาคผนวกที ่1 จะระบรุายการของข้อมลู

และเอกสารที่ต้องเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอรวมทัง้ก าหนดเวลาส าหรับการเผยแพร่ 
 

(ii) แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพฒันาระดับประเทศและแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภมิูภาค        
ในภาคผนวกที ่ 2 จะระบรุายการของข้อมลูและเอกสารทีต้่องเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอรวมทัง้ก าหนดเวลาส าหรับการ
เผยแพร่ 
 

(iii) โครงการและแผนงาน   เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีจากภายนอกองค์กรได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัโครงการหรือแผนงาน
ตา่ง ๆ ทัง้ในระหวา่งการเตรียมการและระหวา่งการด าเนินโครงการหรือแผนงานนัน้ ๆ  ADB จะท าการเผยแพร่ข้อมลู
และเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการทัง้ทีเ่ป็นโครงการของรัฐบาลและโครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 3  4  

                                                
1  ในกรณีที่เป็นโครงการของรัฐบาล  ‘ผู้กู้ยืม’ หมายถึงผู้ รับความชว่ยเหลือทางการเงินจาก ADB 
2  ส าหรับโครงการของหน่วยงานที่ไมใ่ชรั่ฐบาล  ‘ลกูค้า’ ให้หมายถึง ผู้กู้ยืม ผู้ ได้รับประโยชน์จากการค า้ประกนั  ผู้จดัการกองทนุ  ผู้ ได้รับเงินลงทนุ
ของ ADB  หรือองค์กรที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัซึง่ ADB เข้าไปปลอ่ยกู้  ค า้ประกนัให้ หรือลงทนุ (เชน่นิติบคุคลทีเ่ป็นของรัฐหรือเอกชน หรือนิติ
บคุคลของรัฐในระดบัท้องถ่ิน) นอกจากนีย้งัรวมถึงรัฐบาลประเทศสมาชิกก าลงัพฒันา (DMC) ซึง่เป็นคูส่ญัญากบัการให้ความชว่ยเหลือใน
รูปแบบบริการให้ค าปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ (Transaction Advisory Service)  

3  โครงการใดก็ตามที่ได้รับเงินทนุมาจากแหลง่เงินกู้    เงินให้เปลา่ หรือวิธีการจดัหาเงินทนุอ่ืน ๆ ที่ (i) มีการเสนอให้กบัประเทศสมาชิก หรือ                  
   (ii) ประเทศสมาชิกเป็นผู้ค า้ประกนั  
4   โครงการใดก็ตามที่ได้เงินทนุมาจากแหลง่เงินกู้  การค า้ประกนั การลงทนุในหุ้น หรือการจดัหาเงินทนุแก่ลกูค้าด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ ( i) ไมไ่ด้มีประเทศ
สมาชิกหรือรัฐบาลใดเป็นผู้ค า้ประกนั หรือ (ii) มีการค า้ประกนัโดยประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลภายใต้เง่ือนไขที่ไมไ่ด้เปิดโอกาสให้ ADB สามารถที่
จะเร่งรัด หยดุ หรือยกเลิกเงินกู้  หรือการค า้ประกนัระหวา่ง ADB กบัประเทศสมาชิกที่เก่ียวข้องได้ ในกรณีที่เกิดการผิดช าระหนีโ้ดยผู้ค า้ประกนัขึน้   
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อยา่งสม า่เสมอ  ซึง่รวมถงึเอกสารเก่ียวกบัข้อมลูโครงการ (Project Data Sheet – PDS)   เอกสารมาตรการเชิงป้องกนั
ส าหรับโครงการซึง่จดัท าโดยผู้กู้ยืม ลกูค้า  และบคุคลอืน่ ๆ   นอกจากนี ้ADB ยงัจะเผยแพร่ข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
โครงการและแผนงาน เช่น รายงานการประเมินผลที่จดัท าขึน้โดยหนว่ยงานประเมินผลอิสระของ ADB 
(Independent Evaluations Department – IED)  ข้อตกลงส าหรับการจดัหาเงินทนุร่วม  และข้อมลูเก่ียวกบัการ
ตอ่ต้านการกระท าที่เป็นการทจุริต ทัง้นีใ้นภาคผนวกที ่ 3 จะระบรุายการของเอกสารที่เก่ียวกบัโครงการและแผนงาน
ซึง่ต้องเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอ 
 

(iv) ข้อมูลอื่นๆ  ADB จะเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง การประเมินผลการด าเนินงานของประเทศผู้ รับความ
ช่วยเหลอืจากกองทนุพฒันาเอเชีย (Asian Development Fund)   ข้อมลูเก่ียวกบัการเจรจาเพื่อขอรับความชว่ยเหลอื
จากกองทนุพฒันาเอเชีย รายงานสถานะการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี  ข้อมลูและการวิจยัทางเศรษฐกิจ  ข้อมลู
เก่ียวกบัการบริหารงานของธนาคาร ส ถานะทางการเงิน ข้อมลูเก่ียวกบัการวา่จ้างบคุลากร  และข้อมลูที่จดัท าขึน้
ภายใต้กลไกการแสดงความรับผิดชอบของ ADB  (ADB Accountability Mechanism) โดยในภาคผนวกที ่4 จะระบุ
รายการของข้อมลูและเอกสารทีต้่องเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอรวมทัง้ก าหนดเวลาส าหรับการเผยแพร่ 
 

3.  เอกสารที่สง่ให้คณะกรรมการบริหารของธนาคารรับทราบจะต้องได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB  ในทนัทีที่ได้
สง่ให้แกค่ณะกรรมการแล้ว   เว้นเสยีแตเ่อกสารนัน้ ๆ จะเป็นเอกสารท่ีได้รับการยกเว้นภายใต้บทบญัญตัิอื่นของนโยบายนี ้ 
และส าหรับเอกสารที่สง่ให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณานัน้จะต้องได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB  ในทนัท่ีที่
คณะกรรมการได้ให้การอนมุตัิหรือเห็นชอบ   
 

4.  เอกสารที่ปรากฏอยูบ่นเว็บไซต์ของ ADB ทกุชิน้จะถือวา่เป็นเอกสารท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว  ถึงแม้วา่อาจมีการใช้วิธี
อื่น ๆ ในการเผยแพร่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีด้วยก็ตาม   หากข้อมลูบางสว่นในเอกสารหรือเอกสารทัง้ฉบบัอยู่
ในขา่ยที่จะยกเว้นตามกฎระเบยีบวา่ด้วยการยกเว้นการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 6) ซึง่
อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นครัง้เป็นคราวตามความเหมาะสม  และเข้าขา่ยเป็นข้อมลูที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบตัิตาม
กฎท่ีให้ผลในเชิงลบ (negative override) ตามที่ระบใุนนโยบายการเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร   ข้อความหรือเอกสารดงักลา่ว
อาจถกูลบหรือระงบัการเปิดเผยได้  รายช่ือเอกสารที่อยูใ่นเกณฑ์ดงักลา่วจะได้รับการปรับปรุงหากจ าเป็น  
 

ข.  การเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
 

5.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการสนทนาแลกเปลีย่นกบัประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
รวมถงึสตรี ผู้ยากไร้ และกลุม่ออ่นไหวอื่น ๆ   ADB จะร่วมมือกบัผู้กู้ยืมหรือลกูค้าอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้แนใ่จวา่บคุคลเหลา่นัน้
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จะได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัโครงการหรือแผนงานทัง้ที่ด าเนินกบัภาครัฐและไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐภายในกรอบเวลาที่
เหมาะสม  ด้วยภาษาที่เข้าใจงา่ย5  และในสถานท่ีที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้โดยไมล่ าบาก  ขัน้ตอนส าหรับเผยแพร่ข้อมลู
นีจ้ะเร่ิมตัง้แต่ระยะการเตรียมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้มกีารปรึกษาหารือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตัง้แตเ่นิ่น ๆ  และเพื่อให้
ผู้ออกแบบโครงการสามารถน าความเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามาประกอบการพิจารณาออกแบบโครงการได้อยา่ง
เหมาะสม    และปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องในขัน้ตอนของการเตรียมโครงการหรือแผนงาน  การเตรียมการประมวลผล และการ
ด าเนินโครงการหรือแผนงานในล าดบัตอ่ไป     ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงขอบเขตของโครงการอยา่งมีนยัส าคญั
รวมทัง้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จะได้รับการเผยแพร่เช่นเดียวกนั 
 

6.  ADB จะให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้กู้ยืมและลกูค้าในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ส าหรับการสือ่สารข้อมลูที่เก่ียวกบั
โครงการหรือแผนงานตลอดวงจรของโครงการหรือแผนงาน  แผนยทุธศาสตร์ส าหรับการสือ่สารข้อมลูนีจ้ะเป็น
องค์ประกอบหลกัของการปรึกษาหารือกบัและการมีสว่นร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่น ๆ  
แผนยทุธศาสตร์ส าหรับการสือ่สารข้อมลูดงักลา่วจะไมอ่ยูใ่นเอกสารท่ีแยกตา่งหาก  แตจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของคูม่ือส าหรับ
การบริหารโครงการ (project administration manual – PAM)  และ/หรือโดยการโยงเนือ้หาทีเ่ก่ียวข้องใน PAM หรือ
เอกสารโครงการ (Project Document) อื่น ๆ   แผนยทุธศาสตร์ส าหรับการสือ่สารข้อมลูนี ้ ควรระบถุึงการสือ่สารแบบสอง
ทาง  และอยา่งน้อยที่สดุควรระบ ุ (i) ประเภทของข้อมลูที่จะต้องเปิดเผย (ii) กลไกในการแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ
ข้อมลูลว่งหน้า  รวมถึงภาษาทีใ่ช้ และกรอบเวลาในการเผยแพร่ข้อมลู และ (iii) ความรับผิดชอบในการด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์การสือ่สารรวมทัง้ตดิตามประเมินผลการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลู 

 
7.  แผนยทุธศาสตร์ส าหรับการสื่อสารจะชว่ยให้ผู้กู้ยมืและลกูค้าสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามา

มีสว่นในการออกแบบและการด าเนินกิจกรรมใดใดก็ตามที่ ADB มีสว่นสนบัสนนุได้มากขึน้    รวมทัง้สง่เสริมการมีสว่นร่วม
ขององค์กรระดบัรากหญ้าและภาคประชาสงัคมในกระบวนการพฒันา   โดยการท าให้สาธารณชนเข้าถงึข้อมลูขา่วสารได้
ง่ายและแพร่หลายมากยิง่ขึน้ 6 
 

8.  ADB จะต้องแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบหลกัในการให้ข้อมลูโครงการแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีอื่น ๆ โดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้  นบัตัง้แตช่ว่งตระเตรียมโครงการ จนถึงวาระท่ีโครงการสิน้สดุลง   ส าหรับ ADB 

                                                
5  ข้อมลูดงักลา่วอาจเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นพบั ใบปลิว หรือสมดุบนัทกึเลม่เล็ก โดยใช้ภาษาที่ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบสามารถเข้าใจได้งา่ย  
ส าหรับผู้ที่ไมรู้่หนงัสือ  การสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ๆ จะถกูน ามาใช้ตามความเหมาะสม    

6  กฎระเบียบวา่ด้วยการปรึกษาหารือและการมีสว่นร่วมในโครงการตา่ง ๆ จะปรากฎอยูใ่นนโยบายอ่ืน ๆ  นโยบาย AIP เป็นพืน้ฐานส าหรับการ
ปรึกษาหารือและการมีสว่นร่วมของ ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
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ผู้จดัการโครงการจะต้องท าหน้าที่ในการให้ข้อมลูโครงการกบัประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีอื่น ๆ  เสมอ   แตผู่้กู้ยืมหรือลกูค้าจะต้องแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ังของตนเองตามความจ าเป็นของโครงการ 

 
ค.  การแปลเอกสารและข้อมูล 

 
9.  ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของ ADB7 อยา่งไรก็ตามเอกสารและข้อมลูตา่ง ๆ  ควรได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อ

สง่เสริมความเข้าใจ การสนบัสนนุ  และการมีสว่นร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
ส าหรับกิจกรรมใดใดก็ตามที่ ADB มีสว่นสนบัสนนุ   ประเภทและขอบเขตของการแปลเอกสารหรือข้อมลูจะขึน้อยูก่บั
บริบทและความจ าเป็น แตอ่าจรวมถงึข้อมลูที่ (i) อธิบายแนวคดิเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ นโยบาย และการคิดเชิงกลยทุธ์
โดยรวมของ ADB ซึง่มีเป้าหมายอยูท่ี่ผู้ รับสารจากทกุมมุโลก (ii) จดัท าเพื่อการปรึกษาหารือกบัสาธารณชนโดยเฉพาะกบั
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  (iii) เก่ียวข้องกบัประเทศใดประเทศหนึง่ โครงการและแผนงานใดโดยเฉพาะ และ 
(iv) ท าไว้ส าหรับเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของ ADB     เอกสารที่ควรแปล ได้แก่ (1) แผนยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันา
ระดบัประเทศ (Country Partnership Strategy – CPS) และ CPS ฉบบัชัว่คราว (Interim CPS) ส าหรับประเทศที่ไมไ่ด้ใช้
ภาษาองักฤษกนัอยา่งแพร่หลาย (ii) เอกสารเก่ียวกบัข้อมลูโครงการ (PDS) แล้วแตต่ามความจ าเป็น (iii) ข้อมลูอื่นๆ 
เก่ียวกบัโครงการหรือข้อมลูเก่ียวกบันโยบายเชิงป้องกนั   โดยจะสามารถดคู าแนะน าเพิ่มเติมได้ในเอกสารเก่ียวกบักรอบ
การท างานวา่ด้วยการแปลข้อมลูขา่วสารของ ADB 8  
 

ง. การตอบสนองค าร้องขอข้อมูลจากภายนอก 
 

10.  ค าร้องขอข้อมลูจากภายนอกจะถกูสง่ไปยงั ADB ผา่นทาง (i) แบบฟอร์มส าหรับการยื่นขอข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต (ii) 
แบบฟอร์มการสง่ค าขอทางอเีมลบนเว็บไซต์ (iii) การตดิตอ่โดยตรงกบับคุลากรของ ADB ทางอีเมล และ (iv) จดหมายหรือ
โทรสาร ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดส าหรับการตดิตอ่ได้จากเว็บไซต์ของ ADB (www.adb.org) 
 

11.  เมื่อได้รับค าร้องขอข้อมลูแล้ว แผนก ส านกังาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องของ ADB จะพิจารณาวา่เอกสารหรือข้อมลูที่
ขอนัน้มีอยูแ่ล้วหรือไม ่ หากมี  ผู้ ร้องขอจะได้รับส าเนาหรือที่อยูส่ าหรับดาวน์โหลดเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่วจากเว็บไซต์  
หากข้อมลูดงักลา่วยงัไมไ่ด้รับการเปิดเผยตอ่สาธารณะ   ADB จะพิจารณาวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ขอ  หรือสว่นใดสว่นหนึง่
ของเอกสารที่ขอ  เข้าขา่ยทีจ่ะได้รับการยกเว้นภายใต้กฎข้อบงัคบัของนโยบายหรือไม ่หากข้อมลูบางสว่นของเอกสารที่ขอ

                                                
7 หากมีความคลาดเคลื่อนระหวา่งเอกสารต้นฉบบัซึง่เป็นภาษาองักฤษและเอกสารที่แปลเป็นภาษาอื่นๆ  ให้ถือเอกสารภาษาองักฤษเป็นส าคญั 
8 ADB. 2012. Update on the ADB Translation Framework. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/32928/files/translation-framework-2012.pdf  

http://www.adb.org/
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32928/files/translation-framework-2012.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32928/files/translation-framework-2012.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32928/files/translation-framework-2012.pdf
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อยูใ่นขา่ยที่จะได้รับการยกเว้น  ข้อมลูดงักลา่วจะถกูลบออกจากเอกสาร   และผู้ ร้องขอจะได้รับทราบถึงเหตผุลของการ
จ ากดัการเผยแพร่ข้อมลูนัน้ ๆ จาก ADB  ทัง้นี ้ADB จะปรึกษาหารือกบัผู้กู้ยืม ลกูค้า หรือผู้ ร่วมลงทนุตามความเหมาะสม   
โดยคณะท างานส าหรับการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของ ADB จะให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในแผนกอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น 

 
12.  ผู้ ร้องขอข้อมลูจากภายนอกจะได้รับแจ้งจาก ADB วา่ได้รับค าขอแล้วภายใน 5 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับค าขอ   

และตอบกลบัภายในไมเ่กิน 20 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับค าขอ    ส าหรับการตอบกลบั   ADB อาจให้ข้อมลูที่ร้องขอหรือ
แจ้งเหตผุลที่ปฏิเสธค าขอนัน้ ๆ  แตต้่องระบถุงึกฎระเบียบภายใต้นโยบายที่น ามาใช้ปฏิเสธค าขอ ในกรณีที่ ADB ปฏิเสธ
การเปิดเผยข้อมลูตามที่ร้องขอเข้ามา ผู้ ร้องขอมีสทิธิในการยื่นอทุธรณ์ตามที่ปรากฎในยอ่หน้าที่ 21-26  ของนโยบายนี ้     
ADB อาจขยายเวลาทีใ่ช้ในการตอบสนองค าขอที่ซบัซ้อนหรือการขอข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ได้9    แตต้่องแจ้งให้ผู้ ร้องขอ
รับทราบด้วย    การเปิดเผยข้อมลูหรือการไมเ่ปิดเผยข้อมลูทางประวตัิศาสตร์นีจ้ะขึน้อยูก่บัเจ้าของข้อมลูหรือแผนกที่
จดัเก็บเอกสารดงักลา่ว   เพื่อให้แนใ่จวา่ข้อมลูที่จะน าไปเปิดเผยนัน้ไมร่วมถงึข้อมลูที่เข้าขา่ยยกเว้นตามนโยบายนี ้ (ดู
รายละเอียดเพิม่เตมิในเชิงอรรถที่ 9)    ADB จะตรวจสอบค าขอข้อมลูและเผยแพร่รายละเอียดให้สาธารณชนได้รับทราบ
ทางเว็บไซต์ของ ADB  

 
จ. กลไกในการอุทธรณ์ 

 
13.  ผู้ขอข้อมลูจากภายนอกทีถ่กู ADB ปฏิเสธ สามารถยื่นค าอทุธรณ์ได้โดยอ้างถึง (i) ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมลูตอ่

สาธารณะ และ/หรือ (ii) การละเมดินโยบายหรือขัน้ตอนปฏิบตังิานของ ADB เอง  ทัง้นี ้ ต้องมีการสง่ค าอทุธรณ์เข้ามาอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร    รายละเอียดส าหรับการสง่ค าอทุธรณ์นัน้จะปรากฎอยูบ่นเว็บไซต์ของ ADB (www.adb.org)  
 

14.  การยื่นค าอทุธรณ์ที่อ้างถงึประโยชน์ตอ่สาธารณะนัน้ท าได้โดยการสง่เร่ืองให้คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร 
(Access to Information Committee – AIC)  เพื่อพิจารณายบัยัง้ข้อยกเว้นท่ีท าให้ไมส่ามารถเปิดเผยข้อมลูที่ขอมาได้      
หากผู้ขอเห็นวา่ประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้จากการเผยแพร่ข้อมลูนัน้ ๆ มีมากกวา่ผลเสยีที่อาจเกิดขึน้จากการเปิดเผย
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อเสนอแนะของ AIC ให้เปิดเผยหรือปฎิเสธการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะต้องได้รับการอนมุตัิจาก (i) 
คณะกรรมการบริหาร  หากข้อมลูนัน้เก่ียวข้องกบับนัทกึการประชมุของคณะกรรมการฯ หรือ (ii) ประธานกรรมการบริหาร 
ส าหรับเอกสารอื่น ๆ    โดยการตดัสนิใจของประธานและคณะกรรมการบริหารจะถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

                                                
9 ข้อมลูใดก็ตามที่เก่ียวกบัโครงการซึง่ ADB ให้การสนบัสนนุ  แผนงาน  นโยบาย  ยทุธศาสตร์  และการด าเนินงานโดยทัว่ไปของ ADB ที่อยูใ่น
ครอบครองของ ADB มานานกวา่ 20 ปี   นบัแตว่นัที่มีการจดัท าข้อมลูดงักลา่วขึน้ หรือวนัที่มีการสง่มอบข้อมลูดงักลา่วให้แก่ ADB  รายละเอียด
ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูประเภทนีอ้ยูใ่นยอ่หน้าที่ 32 ของนโยบายการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

http://www.adb.org/
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15.  ค าอทุธรณ์ซึง่กลา่วหาวา่ ADB ได้ละเมิดนโยบายหรือระเบยีบขัน้ตอนในการด าเนินงานของธนาคารเองจะสามารถ
ยื่นได้โดยผา่น AIC เช่นกนั  ทัง้นี ้ AIC จะแจ้งแก่ผู้ยื่นเร่ืองวา่ได้รับค าอทุธรณ์แล้วภายใน 5 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับค า
อทุธรณ์นัน้   และเมื่อพิจารณาค าอทุธรณ์เสร็จสิน้แล้ว   AIC จะแจ้งการตดัสนิใจรวมทัง้เหตผุลให้ผู้ยื่นค าอทุธรณ์ได้
รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็วที่สดุ แตไ่มเ่กิน 20 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับค าอทุธรณ์   เว้นเสยีแตว่า่
คณะกรรมการบริหารจะตดัสนิใจวา่ข้อมลูนัน้อยูใ่นขา่ยการจ ากดัการเข้าถงึข้อมลูตามข้อบงัคบัของนโยบาย AIP    ในกรณี
เช่นนัน้ ผู้ยื่นค าอทุธรณ์จะได้รับแจ้งจาก ADB ทนัทีที่คณะกรรมการฯ มีการตดัสนิใจ  

 
16.  หาก AIC เห็นวา่การท่ี ADB ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมลูนัน้ไมถื่อเป็นการละเมิดนโยบายหรือระเบียบขัน้ตอนในการ

ด าเนินงานของธนาคารเอง  ผู้อทุธรณ์สามารถยื่นเร่ืองให้คณะกรรมการอทุธรณ์อิสระ (Independent Appeals Panel – 
IAP) พิจารณาได้   โดยต้องยื่นหนงัสอือทุธรณ์ตอ่  AIC อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร    รายละเอียดเก่ียวกบัท่ีอยูห่รือวิธียื่น
เร่ืองอทุธรณ์จะปรากฎอยูบ่นเว็บไซต์ของ ADB (www.adb.org) 

 
17.  ส าหรับการพิจารณาค าอทุธรณ์ทีอ้่างวา่ ADB ได้ละเมิดนโยบายของธนาคารเอง   IAP จะตรวจสอบนโยบายและ

ข้อบงัคบัวา่ด้วยการยกเว้น  รวมทัง้แถลงการณ์จาก ADB และ/หรือบคุคลที่สามซึง่คดัค้านการเปิดเผยข้อมลูที่ร้องขอ   IAP 
ต้องตดัสนิใจวา่จะท าอยา่งไรตอ่ค าอทุธรณ์นัน้ภายในเวลาไมเ่กิน 45 วนัหลงัจากที่ได้รับเร่ืองอทุธรณ์แล้ว   ทัง้นี ้ IAP มี
อ านาจทีจ่ะยืนยนัหรือกลบัค าตดัสนิของ AIC    โดยค าตดัสนิของ IAP จะถือเป็นท่ีสิน้สดุ   

 
18.  ค าอทุธรณ์ที่อ้างถงึประโยชน์ตอ่สาธารณะ (positive override) หรือท่ีเก่ียวกบัเอกสทิธ์ิของคณะกรรมการบริหารใน

การยกเว้นการปฏิบิติตามกฎท่ีให้ผลในเชิงลบ (negative override) ไมส่ามารถยื่นผา่น  IAP ได้ 
 

19.  หาก AIC หรือ IAP ยืนยนัค าปฏิเสธการเข้าถงึข้อมลูที่ร้องขอซึง่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี ้    ADB จะต้องแจ้งให้ผู้ ร้องขอได้
รับทราบและอธิบายเหตผุล  หาก AIC หรือ IAP กลบัค าปฏิเสธการเข้าถงึข้อมลูขา่วสารซึง่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี ้    ADB 
จะต้องแจ้งให้ผู้ ร้องขอได้รับทราบและสง่มอบข้อมลูตามที่ร้องขอ โดย ADB จะน ารายการเก่ียวกบัค าอทุธรณ์ที่ได้รับ  
ลกัษณะของค าอทุธรณ์แตล่ะเร่ือง  และผลการพิจารณาไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์   ข้อมลูที่ปรากฎอยูใ่นรายการดงักลา่วนีจ้ะ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขทนัทีที่มีการตดัสนิใจ  รายละเอยีดเก่ียวกบักระบวนการอทุธรณ์อยูใ่นภาคผนวกที่ 5   

 
 
 
 
 

http://www.adb.org/


น าออกเผยแพร่เมื่อ {เดือน} 2561 
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การเตรียมการเพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ 
และเอกสาร/ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่อย่างสม ่าเสมอ  

 

  

ฉ. การปรับปรุงแก้ไข 
 

20.  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB   การเปลีย่นแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัซึง่สง่ผลอยา่งยิง่ตอ่ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู กระบวนการขอข้อมลู   หรือกระบวนการในการ
อทุธรณ์จะต้องผา่นการปรึกษาหารืออยา่งเหมาะสม ข้อบงัคบันีใ้ช้ไมไ่ด้กบัการเปลีย่นแปลงทีม่ีผลมาจากการเปลีย่นแปลง
ในนโยบายอื่น ๆ ของ ADB  
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ส าหรับการด าเนินงาน กฎระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
 

เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม/หมายเหตุ 
1 รายการเอกสารนโยบายหรือยทุธศาสตร์เก่ียวกบั

การป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดกบัสงัคมและ
สิง่แวดล้อม และนโยบายหรือยทุธศาสตร์รายสาขา  
รวมทัง้นโยบายหรือยทุธศาสตร์อืน่ ๆ ที่ต้องผา่นการ
ปรึกษาหารือกบัสาธารณะ และต้องจดัท าหรือ
พิจารณาภายใน 12 เดือนนบัจากนี ้

เผยแพร่ในลกัษณะ rolling list ทางเว็บไซต์ ADB.org   ADB จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
เข้ามามีสว่นร่วมในระหวา่งการจดัท าหรือพิจารณา
นโยบายและยทุธศาสตร์ดงักลา่ว 

2 แผนการส าหรับการปรึกษาหารือ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org ในทนัทีที่1 ท าเสร็จแล้ว2   
3 ร่างเอกสารส าหรับการปรึกษาหารือของนโยบาย

และยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ทีต้่องผา่นการปรึกษาหารือ
กบัสาธารณะ    

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org ในทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1) 
ได้จดัท าร่างเอกสารส าหรับการปรึกษาหารือเสร็จสิน้
โดยสมบรูณ์ (เชิงอรรถ 2) 

 

4 รายงานวจิยั และข้อเสนอนโยบายหรือยทุธศาสตร์
ฉบบัสมบรูณ์   

[การเปิดเผยควบคูก่นัไป] 
เผยแพร่ทาง ADB.org ในเวลาเดียวกนักบัท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา 

ใช้กบันโยบายและยทุธศาสตร์ทัง้หมดที่ต้องผา่น
กระบวนการปรึกษาหารือ 

5 รายงานน าเสนอนโยบายหรือยทุธศาสตร์อื่น ๆ ของ 
ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ผา่นการ
อนมุตัิหรือเห็นชอบ  

 

                                                
1 “ทนัทีที่” หมายความวา่โดยพลนัตามแก่เหตสุมควร และไมเ่กิน 2  สปัดาห์ (14 วนัตามปฏิทิน) นบัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิ แจ้งเวียน เสร็จสมบรูณ์  รับรอง ปรึกษาหารือ ออกค าสัง่ ได้รับ หรือสง่เอกสาร 
2 “ท าเสร็จแล้ว” หากใช้กบัเอกสาร หมายถึงการเตรียมการจนถึงและรวมถึงขัน้ตอนที่ถกูต้องตามข้อบงัคบัของแผนกที่เก่ียวข้องของ  ADB  ผู้กู้ยืม หรือลกูค้าที่รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารนัน้ 
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6 รายงานสรุปการประชมุที่เป็นทางการของคณะ
กรรมการบริหารเพื่ออนมุตัิหรือรับรองนโยบายหรือ
ยทุธศาสตร์ โดยประธานท่ีประชมุ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) รายงาน
สรุปการประชมุโดยประธานท่ีประชมุฉบบัสมบรูณ์ถกู
สง่ให้คณะกรรมการบริหาร 

 

7 แผนปฏิบตัิงาน เผยแพร่ทาง ADB.org  

8 คูม่ือปฏิบตัิงาน (Operations Manual)  เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) น าออก
แจกจา่ยแก่เจ้าหน้าทีข่อง ADB 

 

9 ข้อแนะน าส าหรับการบริหารจดัการโครงการ 
(Project Administration Instructions) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) น าออก
แจกจา่ยแก่เจ้าหน้าทีข่อง ADB 

 

10  คูม่ือการด าเนินงานของ ADB ส าหรับเจ้าหน้าที ่
(Staff Handbooks on ADB Operations) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) น าออก
แจกจา่ยแก่เจ้าหน้าทีข่อง ADB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 2 หน้า 11 ของ 45 

 

  

แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศและแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 

เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม 
1 CPS ฉบบัใหม ่ CPS ฉบบัชัว่คราว และแผน

ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระดบัภมูิภาค (Regional 
Cooperation Strategy – RCS) ที่มีก าหนดจะต้อง
เตรียมการภายในปีถดัไป 

เผยแพร่ในลกัษณะ rolling list ทางเว็บไซต์ ADB.org   CSP ฉบบัชัว่คราวอาจจดัท าขึน้เพื่อกระตุ้นให้มีการ
ปรึกษาหารือกบัสมาชิกใหม่ที่มีสถานะเป็นประเทศ
ก าลงัพฒันา หรือสมาชิกปัจจบุนัที่เพิ่งกลบัมารือ้ฟืน้
ความสมัพนัธ์กบั ADB หลงัจากมีเหตใุห้หา่งหายไป
นาน1 

2 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบั CPS ที่ก าลงัจดัท าและ
เอกสารร่าง CPS (ถ้ามี)  

 

เผยแพร่แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในประเทศก่อนการ
ปรึกษาหารือตามความเหมาะสมในระหวา่งการจดัท า 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การปรึกษาหารือกบัผู้มี
สว่นได้เสยี 2   และเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีสว่น
ร่วมในการจดัเตรียม CPS ในประเทศของเขาเองได้
อยา่งเตม็ที่ ร่างเอกสารเหลา่นี ้ (ถ้ามี) จะได้รับการ
เผยแพร่แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีภายในประเทศเพื่อ
ขอรับฟังความคิดเห็นในระหวา่งจดัท า  หากทัง้ ADB 

และรัฐบาลที่เก่ียวข้องมีความเหน็พ้องต้องกนั   ร่าง 
CPS อาจได้รับการเผยแพร่ทาง ADB.org   
หากวา่เว็บไซต์เป็นกลไกที่ดีที่สดุส าหรับการเผยแพร่
ร่างเอกสารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในประเทศ 

3 CPS ฉบบัสมบรูณ์/CPS ฉบบัชัว่คราว และ RCS  

  

[การเปิดเผยข้อมลูไปพร้อมๆ กนั] การขอให้ประเทศสมาชิกทีเ่ก่ียวข้องให้ความเห็นพ้อง
กบัการเปิดเผยข้อมลูให้เร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้นัน้  
ควรท าโดยเจ้าหน้าที่ระดบัสงูของ ADB ในแตล่ะ

                                                
1  ADB. 2016. Country Partnership Strategy. Operations Manual. OMA2/BP. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-a2-20160920.pdf 
2  ผู้ มีสว่นได้เสียรวมถึงรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ก าลงัพฒันา หุ้นสว่นด้านการพฒันา  ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม รวมทัง้องค์กรเอกชนตามความเหมาะสม 
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เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม 
เผยแพร่ทาง ADB.org ในเวลาเดียวกนักบัท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณารับรอง  หากได้รับความ
ยินยอมจากประเทศสมาชิกทีเ่ก่ียวข้อง 
 
หรือ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org ในทนัทีที่ 3  ได้สง่ให้
คณะกรรมการบริหารเพื่อให้การรับรองเอกสาร CPS 
/CPS ฉบบัชัว่คราว และ RCS ฉบบัสดุท้าย 

ประเทศตัง้แตเ่ร่ิมกระบวนการใหม่ ๆ  และบนัทกึการ
ตดัสนิใจของประเทศสมาชิกดงักลา่วลงในบนัทกึ
ความเข้าใจ (MOU) หรือบนัทกึช่วยจ า (aide 
memoire) ด้วย   

4 เอกสารที่เก่ียวข้องตามที่อ้างถึงใน CPS และ CPS 
ฉบบัชัว่คราว หรือ RCS ซึง่สามารถเช่ือมโยงผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์ได้  

• การประเมินการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน
และมีสว่นร่วม 

• ตารางข้อมลูการประสานงานด้านการพฒันา 

เผยแพร่ทาง ADB.org พร้อมกบั CPS หรือ CPS ฉบบั
ชัว่คราว และ RCS  หากไมอ่ยูใ่นขา่ยยกเว้นตาม
นโยบาย 

การวเิคราะห์สถานการณ์ในระดบัภาคสว่นหรือเฉพาะ
ประเด็นส าคญัตา่ง ๆ (ผลติภณัฑ์เผยแพร่ความรู้) ที่ใช้
ในการเตรียม CPS/CPS ฉบบัชัว่คราว และ RCS 
รวมถงึการปรับปรุงข้อมลูใด ๆ ในเอกสารชดุนัน้จะถกู
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org  

5 เอกสาร CPS  ฉบบัสมบรูณ์ และ CPS ฉบบัชัว่คราว
ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาประจ าชาติของประเทศที่
เก่ียวข้อง 

เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 90 วนัตามปฏิทินนบั
จากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบ 

ใช้กบัประเทศที่ไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษกนัอยา่ง
แพร่หลาย  โดยที่เจ้าหน้าที่โครงการของ ADB จะเป็น
ผู้พิจารณาความจ าเป็นท่ีจะต้องแปล CPS  ฉบบั
สมบรูณ์ และ CPS ฉบบัชัว่คราว 

                                                
3 “ทนัทีที่” หมายความวา่โดยพลนัตามแก่เหตสุมควร และไมเ่กิน 2  สปัดาห์ (14 วนัตามปฏิทิน) นบัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิ แจ้งเวียน เสร็จสมบรูณ์  รับรอง ปรึกษาหารือ ออกค าสัง่ ได้รับ หรือสง่เอกสาร 
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เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม 
6 บทสรุปการพิจารณา CPS  หรือ CPS ฉบบัชัว่คราว 

และ RCS โดยประธานท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริหาร  

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 3) ได้สง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อทราบ 

 

7 แผนปฏิบตัิการเพื่อการด าเนินงานของประเทศ 
(Country Operations Business Plan – COBP)  
และแผนปฏิบตัิการเพื่อการด าเนนิงานระดบั
ภมูิภาค (Regional Operations Business Plan – 
ROBP) รวมทัง้เอกสารทีเ่ก่ียวข้องซึง่สามารถ
เช่ือมโยงผา่นระบบคอมพิวเตอร์ได้  
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 3) ได้สง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อทราบ 

COBP ฉบบัปรับปรุง จะถกูจดัท าขึน้เพื่อยดืระยะเวลา
ของแผน CPS ที่มีอยูอ่อกไป หากเป็นไปตามเหตผุลที่
ปรากฎในเชิงอรรถที่ 3 ของหมวด A2 (แผนยทุธศาสตร์
หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ [เชิงอรรถ 1]) ในคูม่ือ
ปฏิบตัิงาน    COBP ฉบบัปรับปรุงจะได้รับการเผยแพร่
ในทนัทีที่ (เชิงอรรถ 3) ได้สง่ให้คณะกรรมการบริหาร
เพื่อรับทราบ 
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โครงการและแผนงาน 

เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม 
1 เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ (Project Data Sheet – PDS) 

เนื่องจาก PDS จดัเป็นเอกสารทีย่งัไมเ่สร็จสมบรูณ์  อาจเป็นไปได้วา่ข้อมลูบางอยา่งจะไมป่รากฎอยูใ่นเอกสารที่ผลติขึน้มาเป็นฉบบัแรก ๆ แตจ่ะถกูเพิม่เข้ามาเมื่อ
พร้อม  โดยในหน้าเว็บไซต์ทีจ่ดัท าขึน้ส าหรับ PDS โดยเฉพาะจะมลีงิค์ของเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้ตลอดอายขุยัของโครงการ   หาก ADB ยตุกิารมีสว่น
ร่วมในโครงการหรือแผนงานตา่ง ๆ  PDS ต้องระบวุนัท่ียกเลกิสญัญาและค าชีแ้จงเหตผุลในการยกเลกิ   ในกรณีนี ้ ADB จะต้องเก็บ PDS ส าหรับโครงการดงักลา่วไว้
ในเว็บไซต์ขององค์กรเป็นเวลา 12 เดือนหลงัจากยตุิโครงการ  โดยหน้าเว็บไซต์ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อ PDS โดยเฉพาะจะแสดงรายการเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในระหวา่งวงจรของ
โครงการให้สามารถดาวน์โหลดได้   
PDS ส าหรับโครงการเงินกู้แก่ภาครัฐ รวมถงึการ
ให้บริการเงินกู้หลากหลายรูปแบบ 
(MultiTranche Financing Facility – MFF) การ
ช่วยเหลอืแบบให้เปลา่ และความชว่ยเหลอืทาง
วิชาการ (Technical Assistance – TA) 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ 1  เอกสารแนวคิดของ
โครงการ (concept paper) ได้รับการอนมุตั ิ

ส าหรับโครงการท่ีไมม่เีอกสารแนวคิดของโครงการ เช่น  
ความชว่ยเหลอืเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวฏัจกัร
เศรษฐกิจ (countercyclical support)  เอกสาร PDS 
เบือ้งต้นจะได้รับการเปิดเผยในทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1) มี
การประชมุทบทวนความช่วยเหลอืในระดบัเจ้าหน้าที่ 
(Staff Review Meeting – SRM) หรือระดบัผู้บริหาร 
(Management Review Meeting – MRM)   ในกรณีที่
เป็นการปลอ่ยกู้ฉกุเฉิน เอกสารจะได้รับการเผยแพร่
ในทนัทีท่ี (เชิงอรรถ 1) มีการอนมุตัิวงเงินกู้   หากเป็น
เอกสารเก่ียวกบัความชว่ยเหลอืทางวชิาการที่มมีลูคา่
ไมส่งูนกั เอกสารจะได้รับการเผยแพร่ในทนัทีที่ 

                                                
1  “ทนัทีที่” หมายความวา่โดยพลนัตามแก่เหตสุมควร และไมเ่กิน 2 สปัดาห์ (14 วนัตามปฏิทิน) นบัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิ แจ้งเวียน เสร็จสมบรูณ์  รับรอง ปรึกษาหารือ ออกค าสัง่ ได้รับ หรือสง่เอกสาร 
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เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม 
   (เชิงอรรถ 1) มีการอนมุตัิ TA นัน้ หากเป็นความ

ช่วยเหลอืทางวิชาการส าหรับการเตรียมความพร้อม
ของโครงการ (transaction TA) เอกสารจะได้รับการ
เผยแพร่ในทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1) ภารกิจการจดัเตรียม
ข้อมลูโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาความ
ช่วยเหลอืทางวิชาการ (TA fact-finding) เสร็จสิน้ลง  
หากไมม่ีภารกิจดงักลา่ว ให้เผยแพร่หลงัการส ารวจค า
ขอกู้ เบือ้งต้น  (loan reconnaissance) หรือในเวลาใด
ก็ได้ก่อนการอนมุตัิความชว่ยเหลอืทางวิชาการนัน้ ๆ   

PDS เบือ้งต้นส าหรับวงเงินกู้งวดแรกของ MFF 
และส าหรับแตล่ะงวดตอ่ไป 2 

เผยแพร่ทาง ADB.org ในทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1) เสร็จสิน้
ภารกิจการจดัเตรียมข้อมลูโครงการเพื่อประกอบการ
พิจารณาเงินกู้  (loan fact-finding) ดงักลา่ว 

หากไมม่ีภารกิจการจดัเตรียมข้อมลูโครงการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเงินกู้  หรือความชว่ยเหลอืทาง
วิชาการ   PDS จะถกูเผยแพร่ทนัที่ท่ี (เชิงอรรถ 1) ADB 
ได้รับค าขอให้ปลอ่ยกู้ ในงวดตอ่ไปที่มีการลงนามแล้ว 

                                                
2 ADB. 2015. Multitranche Financing Facility. Operations Manual. OMD14/BP. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd14.pdf   
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 PDS ส าหรับโครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่

รัฐบาล 
 
 
 
 
 
PDS เบือ้งต้นส าหรับโครงการของหนว่ยงานท่ี
ไมใ่ช่รัฐบาลที่ถกูจดัให้อยูใ่นประเภท A เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 
PDS เบือ้งต้นส าหรับความชว่ยเหลอืทางวชิาการ
ตอ่โครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ชรั่ฐบาล 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลงัจากที่ ADB ได้พิจารณาแล้ว
เห็นวา่  มีความเป็นไปได้ที่จะน าโครงการขึน้เสนอตอ่
คณะกรรมการบริหาร  แตไ่มช้่ากวา่ 30 วนัตามปฏิทิน
ก่อนวนัท่ีจะน าโครงการเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหรือผู้มีอ านาจตดัสนิใจอื่น ๆ  
 
เผยแพร่ทาง ADB.org อยา่งน้อย 120 วนัตามปฏิทิน
ก่อนวนัท่ีจะน าเข้าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา   
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน
หลงัจากวนัท่ีได้รับการอนมุตั ิ

 

 PDS ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ทาง ADB.org เทา่ทีจ่ าเป็นเมื่อมีข้อมลูที่เป็น
สาระส าคญัพร้อมส าหรับเผยแพร่หรือเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัตอ่โครงการ  และควร
ปรับปรุงข้อมลูอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ  
 

 เอกสาร PDS ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะอธิบาย
ถึงการประมวลผลโครงการ   ความคืบหน้าในการ
ด าเนินโครงการ หรือสถานะของกิจกรรม  ทกุครัง้ที่
ภารกิจทบทวนการด าเนินโครงการ (review mission) 
ได้เสร็จสิน้ลง 
 
ส าหรับเอกสารเก่ียวกบัโครงการความชว่ยเหลอืแบบ 
MFF การปรับปรุงแก้ไขข้อมลูใน PDS เมื่อมีการปลอ่ย
กู้ ในแตล่ะงวดเพียงพอแล้ว   เว้นเสยีแตว่า่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร PDS ของทัง้
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โครงการ  เช่น ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมี
นยัส าคญั   และเมื่อจบโครงการแล้ว 
 
เจ้าหน้าที่ควรค านงึถงึประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นอื่น ๆ เป็นส าคญัและพยายามท า
ให้แนใ่จวา่เนือ้หาของเอกสารจะง่ายตอ่ความเข้าใจ
ของพวกเขา 

 เอกสาร PDS ที่แปลแล้ว  

• เงินกู้แก่ภาครัฐ เงินให้เปลา่ และความ
ช่วยเหลอืทางวิชาการส าหรับการเตรียม
ความพร้อมของโครงการ (transaction TA)   

 
 

• ความชว่ยเหลอืทางวิชาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมของโครงการ) ส าหรับโครงการ
ของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล    

 

เงินกู้  และเงินให้เปลา่ ส าหรับโครงการของ
หนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 

 
เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 6 เดือนหลงัจากที่
เอกสารแนวคิดของโครงการได้รับการอนมุตัิ  และ
ภายใน 6 เดือนหลงัจากทีเ่งินกู้หรือเงินให้เปลา่นัน้
ได้รับการอนมุตัิ   
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 6 เดือนหลงัจากทีค่วาม
ช่วยเหลอืทางวิชาการส าหรับการเตรียมความพร้อม
ของโครงการนัน้ได้รับการอนมุตัิ   
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 6 เดือนหลงัจากที่ PDS 
ฉบบัเบือ้งต้นได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB 
แล้ว 

การแปล PDS จะสงวนไว้ส าหรับประเทศหรือสถานท่ีที่
โครงการตัง้อยู ่  ซึง่ภาษาองักฤษอาจมใิช่ภาษาที่ใช้กนั
อยา่งแพร่หลายแตม่ีความส าคญัตอ่โครงการ  โดยที่
เจ้าหน้าที่โครงการของ ADB จะเป็นผู้พิจารณาความ
จ าเป็น  
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2 

 

เอกสารเกี่ยวกับนโยบายเชิงป้องกนัก่อนการอนุมัติโครงการเงนิกู้  (Project Safeguard Documents) 
ADB จะท าการเผยแพร่เอกสารเก่ียวกบันโยบายเชิงป้องกนัก่อนการอนมุตัิโครงการเงินกู้ ตามข้อก าหนดภายใต้ถ้อยแถลงเก่ียวกบันโยบายเชิงป้องกนัผลกระทบจาก
โครงการ (Safeguard Policy Statement – SPS) ของธนาคาร 3    ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัข้อก าหนดทัง้หมดให้ดถู้อยแถลงฉบบัเต็มประกอบ  
ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการรวมทัง้ประเด็นด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมจะต้องมีการเผยแพร่แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ ที่สนใจใน 
กรอบเวลาทีเ่หมาะสม  ในรูปแบบและภาษาทีเ่ข้าใจง่าย4   และในสถานท่ีที่พวกเขาสามารถเข้าถงึได้โดยไมล่ าบาก   

3 การวเิคราะห์สถานการณ์ด้านความยากจนและ
ทางสงัคมเบือ้งต้น  (Initial Poverty and Social 
Analysis – IPSA)   

• โครงการของรัฐบาล 
 
 
 

• โครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 

 
 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ในทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1)  เอกสาร
น าเสนอแนวคิดของโครงการหรือแผนงานได้รับการ
อนมุตั ิ
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ก่อนการให้ความเห็นชอบครัง้
สดุท้ายของคณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ต้องแยกรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ออก
จากเอกสารน าเสนอแนวคิดของโครงการท่ีผา่นการ
อนมุตัิแล้ว  และน าไปเผยแพร่ตอ่สาธารณะตา่งหาก
จากเอกสารน าเสนอแนวคิด 

4 ข้อตกลงเก่ียวกบักรอบความชว่ยเหลอืทาง
วิชาการ (TA Framework Agreement – TAFA)   
(ถ้ามี) 

เผยแพร่ทาง ADB.org หลงัจากที่ได้รับค ายืนยนัจาก
รัฐบาลที่เก่ียวข้องวา่ไมค่ดัค้านการน าเอกสารไป
เผยแพร่    

ADB จะให้เวลาแก่ประเทศสมาชิกที่ก าลงัพฒันาอยา่ง
น้อย 20 วนัตามปฏิทินนบัจากวนัท่ีมีหนงัสอืเตือน     
เพื่อแจ้งให้ ADB ทราบวา่มีข้อมลูหรือตวัเลขใดบ้างที่
ปรากฎในข้อตกลงเก่ียวกบักรอบความชว่ยเหลอืทาง
วิชาการซึง่อยูใ่นขา่ยยกเว้นตามข้อบงัคบั หากมีข้อมลู

                                                
3  ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila, and ADB. 2013. Safeguard Policy Statement. Operations Manual. OMF1/BP. Manila. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-f1-20131001.pdf  
4   ข้อมลูดงักลา่วอาจเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นพบั ใบปลวิ หรือสมดุบนัทกึเลม่เล็ก ส าหรับผู้ที่ไมรู้่หนงัสือ  การสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ จะถกูน ามาใช้ตามความเหมาะสม    

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-f1-20131001.pdf
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ทีเ่ข้าขา่ยยกเว้น ข้อมลูนัน้จะถกูลบออกจากเอกสาร
ก่อนการน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB 

5 หนงัสอืความตกลงเร่ืองความช่วยเหลอืทาง
วิชาการ (TA letter of agreement) 

เผยแพร่ทาง ADB.org หลงัจากที่รัฐบาลที่เก่ียวข้องให้
การยืนยนัวา่สามารถเผยแพร่ได้  รวมทัง้แจ้งให้ ADB 
ทราบวา่มีข้อความใดในเอกสารที่เข้าขา่ยยกเว้นตาม
นโยบาย AIP 

 

6 รายละเอียดเก่ียวกบัความช่วยเหลอืทางวชิาการ 
(TA Report)   

• โครงการของรัฐบาล   
 
 
โครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 

 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่(เชิงอรรถ 1) หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องให้การอนมุตัิ                                 

เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 30 วนัตามปฏิทินนบั
จากวนัท่ีความช่วยเหลอืทางวชิาการนัน้ได้รับการ
อนมุตัิ  หลงัจากที่ได้ขีดฆา่ข้อความบางสว่นออกจาก
รายงานนัน้แล้ว  

 

รายงานท่ีผนวกกบัเอกสารน าเสนอแนวคิดโครงการ 
ควรเผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ความ
ช่วยเหลอืทางวิชาการนัน้ผา่นการอนมุตัิ                    

 

7 รายงานความช่วยเหลอืทางวชิาการขนาดเลก็
แบบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) สง่ให้
คณะกรรมการบริหาร  

8 รายงานของที่ปรึกษาฉบบัสมบรูณ์ (Final 
Consultants’ Report) ซึง่จดัท าขึน้ภายใต้
โครงการความชว่ยเหลอืทางวิชาการ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ท าเสร็จ
แล้ว 5 
 

ใช้กบัความชว่ยเหลอืทางวิชาการท่ีสนบัสนนุผา่นเงิน
ให้เปลา่เทา่นัน้  ความช่วยเหลอืทางวิชาการบาง
โครงการอาจเก่ียวข้องกบัประเดน็ท่ีออ่นไหว  ดงันัน้ 
ADB ควรให้โอกาสรัฐบาลทีจ่ะคดัค้านการเปิดเผย

                                                
5  “ท าเสร็จแล้ว” หากใช้กบัเอกสาร หมายถึงการเตรียมการจนถึงและรวมถึงขัน้ตอนที่ถกูต้องตามข้อบงัคบัของแผนกที่เก่ียวข้องของ  ADB  ผู้กู้ยืม หรือลกูค้าที่รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารนัน้ 
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รายงานของที่ปรึกษาฉบบัสมบรูณ์ซึง่จดัท าขึน้ภายใต้
ความชว่ยเหลอืทางวิชาการดงักลา่ว   เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัการของนโยบาย AIP วา่ด้วยการให้
สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เปิดเผยได้   การขีดฆา่ข้อมลู
บางสว่นออกจากเอกสารหรือการระงบัการเผยแพร่
โดยสิน้เชิงจะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของกฎข้อบงัคบัวา่ด้วย
การยกเว้นการเผยแพร่    
 
“รายงานฉบบัสมบรูณ์” (final reports) หมายถงึ
รายงานท่ี (i) เป็นรายงานฉบบัสมบรูณ์ที่จดัสง่ถึง ADB 
อยา่งเป็นทางการ (ii) ADB ได้พิจารณาแล้ววา่เป็น
รายงานซึง่มีคณุภาพเพียงพอท่ีจะใช้ในการ                                       
จดัเตรียมโครงการหรือแผนงานท่ี ADB จะให้การ
สนบัสนนุ และ (iii) ไมต้่องมกีารเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข
ใด ๆ อีก 

9 รายงานและข้อเสนอแนะจากประธาน (Report 
and Recommendation of the President - 
RRP) รวมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซึง่สามารถ
เช่ือมโยงผา่นระบบคอมพิวเตอร์ได้  
 

• โครงการของรัฐบาล 
 
 

เผยแพร่ทาง ADB.org ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี:้ 
 
 
 
 

• [อ้างถงึระเบียบเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูไปพร้อมๆ 
กนั] ให้เผยแพร่ในเวลาเดียวกนักบัท่ีได้สง่ RRP 

เผยแพร่ทาง ADB.org พร้อมกบัเอกสาร RRP ตาม
ความเหมาะสม   เว้นเสยีแตว่า่นโยบายได้ระบไุว้เป็น
อยา่งอื่นส าหรับเอกสารบางประเภท เช่น สญัญา
ข้อตกลงที่มีผลตามกฎหมาย   และหากเข้าขา่ยยกเว้น
ตามนโยบาย เอกสารทีเ่ช่ือมโยงทางคอมพิวเตอร์ซึง่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เช่น คูม่ือส าหรับการ
บริหารจดัการโครงการเงินกู้หรือคูม่ือส าหรับการ
บริหารเงินกู้ที่ผา่นการแก้ไข    จะถกูเผยแพร่ทาง 
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• โครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 
 
 

ให้คณะกรรมการบริหาร และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิกทีเ่ก่ียวข้อง  
 

• หากประเทศสมาชิกที่เก่ียวข้องไมย่ินยอมให้
เปิดเผยข้อมลูไปพร้อมๆ กนักบัท่ีสง่ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา  ADB จะน า RRP 
ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1) RRP 
ได้รับการอนมุตั ิ

 
 

เอกสารฉบบัท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่นออกจะถกู
น าไปเผยแพร่ทาง ADB.org  ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน
หลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

ADB.org ทนัทีที่ (เชิงอรรถ 1) ท าเสร็จแล้ว (เชิงอรรถ 
5)  
 
เจ้าหน้าที่ควรหารือกบัผู้กู้ยืมเร่ืองการเผยแพร่เอกสาร 
RRP ลว่งหน้าตัง้แตช่่วงเจรจาปลอ่ยกู้   และบนัทกึการ
ตดัสนิใจของผู้ยืมในรายงานการประชมุการเจรจา
เงินกู้หรือเงินให้เปลา่นัน้   เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมลู
เสยีแตเ่นิ่นๆ จะชว่ยเพิ่มพนูธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานของ ADB   
 
ในเอกสารท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่นออกแล้ว จะ
ไมม่ีข้อมลูทางธุรกิจทีเ่ป็นความลบัและการประเมิน
ความเสีย่งของโครงการหรือธุรกรรมโดย ADB  
 

10 รายงานความช่วยเหลอืแบบให้เปลา่ (Grant 
Assistance Report – GAR) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัท่ีที ่ (เชิงอรรถ 1) รายงาน
ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

ใช้ได้กบัโครงการท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากกองทนุเพื่อ
การลดความยากจนของประเทศญ่ีปุ่ น (Japan Fund 
for Poverty Reduction) 

11 รายงานการขอเบิกจ่ายเงินกู้ตามงวด (Periodic 
Financing Request – PFR) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) รายงาน
ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

ใช้ได้กบัเงินกู้ ในแตล่ะงวดที่ปลอ่ยกู้ผา่น MFF  
 

12 รายงานการปลอ่ยเงินกู้ตามงวด (Tranche 
Report) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) รายงาน
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 

ใช้กบัเงินกู้งวดตอ่ ๆ ไปภายใต้ MFF ซึง่จดัอยูใ่นหมวด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม A 
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13 การออกแบบโครงการลว่งหน้า  (Project Design 

Advance) 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่(เชิงอรรถ 1) หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องให้การอนมุตัิ 

ใช้กบัการให้ความช่วยเหลอืในการออกแบบโครงการ 
(Project Design Facility)6 

 14 รายงานแนวทางการด าเนินโครงการขนาดเลก็
นอกภาครัฐแบบเร่งดว่น (Faster Approach to 
Smaller Nonsovereign Transactions – 
FAST)76 

เอกสารฉบบัท่ีมีการขีดฆา่ข้อความบางสว่นออกจะถกู
น าไปเผยแพร่ทาง ADB.org  ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน
หลงัจากวนัท่ีได้ผา่นการอนมุตัิแล้ว 

 

  15 รายงานตอ่ประธานบริหาร เผยแพร่ทาง ADB.org  ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน
หลงัจากวนัท่ีผา่นการอนมุตัิแล้ว 

ใช้กบัธุรกรรมที่ด าเนินกบัหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 

 16 ข้อตกลงทางกฎหมาย 

• ข้อตกลงทางกฎหมายส าหรับโครงการของ
รัฐบาล 
 

 

• ข้อตกลงทางกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข 
 
 
 
 

 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) มกีารลง
นาม  หลงัจากลบข้อมลูใด ๆ ที่ปรากฎอยูใ่นช่วงเวลา
ของการเจรจา อนัเข้าขา่ยยกเว้นตามนโยบาย AIP 
 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากวนัท่ี
สญัญาฉบบัแก้ไขแล้วมีผลบงัคบัใช้  และหลงัจากลบ
ข้อมลูซึง่ในขณะท่ีก าลงัแก้ไขสญัญาอยูน่ัน้ถือเป็น
ข้อมลูที่ได้รับการยกเว้นตามนโยบาย AIP  
 

ADB จะไมเ่ปิดเผยข้อตกลงทางกฎหมายส าหรับ
โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินกบัภาครัฐ ซึง่ ADB เป็น
คูส่ญัญา หรือไมเ่ปิดเผยการด าเนินงานของส านกังาน
การร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (Office 
of Public-Private Partnership) ซึง่เก่ียวข้องกบัการ
บริการให้ค าปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของ
โครงการ (Transaction Advisory Service – TAS)  
หรือข้อตกลงทางกฎหมายใดใดที่เก่ียวข้องกบั TAS     
หรือสญัญาแก้ไขข้อตกลงดงักลา่ว   ซึง่รวมถงึข้อตกลง
ส าหรับการกู้ ร่วม (co-financing) เชิงพาณิชย์ร่วมกบั
สถาบนัการเงินอื่น ๆ   

                                                
6   ADB. 2014. Financing Instruments and Modalities: Project Design Facility. Manila.  
7  ADB. 2015. Faster Approach to Small Nonsovereign Transactions. Manila. March (Doc. R18-15) and ADB. 2016. Nonsovereign Operations Operations Manual. OMD10/BP. Manila. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd10-20160524.pdf 
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• ข้อตกลงทางกฎหมายส าหรับโครงการของ
รัฐบาลที่เกิดขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2538 ถึงวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2548 
และสญัญาแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงเหลา่นัน้ 
 
 

ข้อตกลงทางกฎหมายและสญัญาแก้ไขข้อตกลง
ทางกฎหมายส าหรับโครงการในภาครัฐที่ ADB 

ร่วมลงนามก่อนวนัที ่                 1 มกราคม พ.ศ. 
2538  

 
เผยแพร่ตอ่เมื่อมีการร้องขอ  หลงัจากลบข้อมลูใด ๆ ก็
ตามที่รัฐบาลคูส่ญัญาได้ระบวุา่เป็นข้อมลูลบัใน
ระหวา่งการเจรจาเพื่อบรรลขุ้อตกลงและเพื่อแก้ไข
สญัญา  
 
 
เผยแพร่ตอ่เมื่อมีการร้องขอ   โดย ADB ต้องขอความ
ยินยอมจากรัฐบาลที่เก่ียวข้องก่อนจะสามารถท าการ
เผยแพร่เอกสารดงักลา่วตามที่มกีารร้องขอได้  
 
 

 
ADB สามารถเปิดเผยร่างข้อตกลงทางกฎหมายได้
หากผู้กู้ยมืให้การยินยอม 
 
 
 
 
หากรัฐบาลที่เก่ียวข้องมิได้แจ้งคดัค้านการเผยแพร่
เอกสารดงักลา่วตอ่ ADB ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน นบั
จากวนัท่ี ADB ได้สง่หนงัสอืขอความยินยอม  ADB จะ
สง่มอบเอกสารข้อตกลงดงักลา่วให้แก่ผู้ ร้องขอภายใน 
60 วนัตามปฏิทินนบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอ 

  17 งบการเงินของโครงการท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ว 
(Audited Project Financial Statement – APFS)  

 

 

 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

 

 

เผยแพร่ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ADB ให้การรับรองงบ
การเงิน APFS 8 7 

ขัน้ตอนการเปิดเผยงบการเงินประจ าปีที่ผา่นการ
ตรวจสอบแล้ว   จะผา่นการหารือและตกลงร่วมกนักบั
ผู้กู้ยืมแตล่ะราย  และเป็นสว่นหนึง่ของสญัญากู้ยมืเงิน
ส าหรับแตล่ะโครงการ 

ใช้ได้กบั: 

                                                
8  ADB. 2015. Project Financial Reporting and Auditing. Operations Manual. OMJ7/BP. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omj7.pdf; and ADB. 

2015. Financial Reporting and Auditing of Loan and/or Grant Financed Projects. Project Administration Instruction. PAI 5.07. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/33431/pai-5-07.pdf 
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•   
 
 
 
 
 
 
 
หรือไมเ่กิน 30 วนันบัจากวนัท่ี ADB ได้รับเอกสาร 9  8 

 

 
 

• เงินกู้ส าหรับภาครัฐที่ปฏิบตัิภารกิจการจดัเตรียม
ข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเสร็จสิน้ 
ณ หรือ หลังจากวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2558 และ 

• ที่สง่รายงานการจดัหาเงินทนุส าหรับโครงการ 
(PFR) ของงวดที่สองและงวดตอ่ ๆ ไป ภายใต้ 
MFF   ให้ผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารอนมุตัิ 
ณ หรือ หลังจากวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2558    (ใน
กรณีที่ไมม่ีการจดัเตรียมข้อมลูโครงการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา)  
 

ใช้กบัโครงการเงินกู้ส าหรับภาครัฐ:  

• ทีม่ีการสง่จดหมายเชิญเจรจาออกไป ณ หรือ 
หลังจากวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 

• ที่ภารกิจการจดัเตรียมข้อมลูโครงการเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจได้เร่ิมขึน้ ก่อน วนัท่ี  15 
ตลุาคม พ.ศ. 2558  และ 

• ใช้กบั PFR ของเงินกู้งวดที่สองและงวดตอ่ ๆ ไป
ของโครงการ MFF ทีย่งัด าเนินอยู ่  ซึง่ได้น าขึน้
เสนอตอ่ผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารเพื่อ
อนมุตัิ ก่อน วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2558  

ส าหรับการจดัสรรเงินทนุเพิม่เตมิ  หากแหลง่เงินทนุท่ี
จดัสรรเป็นแหลง่เงินทนุเดมิ  สญัญาเงินกู้จะได้รับการ
แก้ไขและงบการเงินจะถกูน าไปรวมกนั   ในกรณี
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ดงักลา่ว วนัท่ีที่ระบอุยูใ่นข้อตกลงจดัหาแหลง่เงิน
ทนุเดิมและวนัท่ีจดหมายเชิญเจรจาถกูสง่ออกไปจะ
เป็นตวัก าหนด  ส าหรับการจดัหาเงินทนุเพิม่เตมิใด ๆ  ที่
มีการก าหนดหมายเลขเงินกู้ ใหม ่  จะมีสญัญาเงินกู้
ใหมแ่ละถ้อยแถลงตา่งหาก 

 18 การเปลีย่นแปลงขอบเขตของโครงการท่ีมี
นยัส าคญั 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)   การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วได้รับการอนมุตัิ  

ส าหรับโครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล  เอกสาร
ที่เผยแพร่จะเป็นเอกสารทีถ่กูขีดฆา่บางสว่น  และไมม่ี
ข้อมลูทางธุรกิจที่เป็นความลบั 

 19 รายงานความคืบหน้า (progress report) 
เก่ียวกบัการปลอ่ยเงินกู้ในแตล่ะงวดส าหรับ
โครงการเงินกู้และการให้ความชว่ยเหลอืแบบให้
เปลา่เชิงนโยบาย 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) รายงาน
ความคืบหน้าในแตล่ะงวดได้รับการอนมุตัิ 

รายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัการปลอ่ยเงินกู้ในแตล่ะ
งวดพจิารณาและประเมินการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
โครงการเงินกู้ เชิงนโยบายและการให้ความช่วยเหลอื
แบบให้เปลา่ทีใ่ห้แก่ประเทศสมาชิกที่ก าลงัพฒันา      

  20 รายงานการปิดโครงการตา่ง ๆ (completion 
report ) (โครงการ  แผนงาน  ความชว่ยเหลอืแบบ
ให้เปลา่  โครงการเงินกู้  MFF และการปลอ่ยกู้   
MFF ในแตล่ะงวด) 
 
รายงานการทบทวนเพิม่เตมิประจ าปี (Extended 

Annual Review Reports - XARR) ส าหรับ
โครงการของหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล   

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) สง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 
 
 
 
เผยแพร่แบบฟอร์มที่ได้รับการขดีฆา่บางสว่น ทาง 
ADB.org ภายใน 30 วนัตามปฏิทิน   นบัจากวนัที่ได้สง่

 

                                                
9 ข้อบงัคบัวา่ด้วยการเผยแพร่เอกสาร APFS ตามหมวด J7 ของคูมื่อปฏิบตัิงานที่แก้ไขแล้ว  และตามค าแนะน าส าหรับการบริหารโครงการที่ปรากฎในเชิงอรรถที่ 8   
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ให้คณะกรรมการบริหาร  โดยไมร่วมข้อมลูทางธุรกิจที่
ส าคญัและเป็นข้อมลูลบั 109 

21 รายงานสถานะของการปิดโครงการ (Project 

Completion Report) รายไตรมาส และรายงาน
การปิดโครงการความชว่ยเหลอืทางวิชาการ (TA 

Completion Report) ที่จดัท าโดยแผนกบริการ
ด้านการปฏิบตัิงานและการบริหารการเงิน 

(Operations Services and Financial 

Management Department) 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  สง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 

 

 

22 รายงานประจ าเดือนและรายงานประจ าปี
เก่ียวกบัโครงการเงินกู้แบบ MFF ที่ผา่นการ
อนมุตัิแล้ว 1110 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  สง่ให้
คณะกรรมการบริหาร 

 

23 
 

รายงานการประเมินผลที่จัดท าขึน้โดยหน่วยงานประเมินผลอิสระของ ADB (Independent Evaluations Department – IED)12 
(i)  เอกสารระบแุนวทางและขอบเขตของการ  
     ปฏิบตัิงาน (work program) ระยะเวลา 3 ปี     
     รวมถึงรายละเอยีดเก่ียวกบัการประเมินผล    
     ของการปฏิบตัิงานตามทีว่างเป้าหมายไว้ 

     เผยแพร่ทาง ADB.org  

                                                
10  ADB. 2011. Project Performance Management System. Operations Manual. OMJ1/BP. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omj01-

28oct2011.pdf; and ADB. 2013. Independent Evaluation. Operations Manual. OMK1/BP. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omk1.pdf   
11 ADB. 2015. Multitranche Financing Facility. Operations Manual. OMD14/BP. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd14.pdf. 
12 ADB. 2013. Independent Evaluation. Operations Manual. OMK1/BP. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omk1.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd14.pdf
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 (ii)  รายงานการประเมินผลอิสระ เช่น:  

• การประเมินโครงการความช่วยเหลอืส าหรับ
ภาคสว่น   

• การศกึษาเก่ียวกบัการประเมินองค์กรและ
การประเมินเฉพาะทาง 

• การศกึษาการประเมินผลกระทบ   

• การประเมินผลการด าเนินโครงการและ
แผนงาน 

• การประเมินผลการด าเนินการความ
ช่วยเหลอืทางวิชาการ 

• การตรวจสอบความสมบรูณ์ของรายงานปิด
โครงการและรายงานการทบทวนเพิ่มเติม
ประจ าปี (XARR) (ที่มกีารขีดฆา่ข้อมลู
บางสว่นออกแล้ว)   

• รายงานการศกึษาเฉพาะด้าน 
รายงานประเมินผลโครงการความช่วยเหลอืแก่
ประเทศสมาชิก (Country Assistance Program 
Evaluation – CAPE) หรือรายงานการตรวจสอบ
การทบทวน CPS ขัน้สดุท้าย 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่(เชิงอรรถ 1) สง่ให้คณะ
ผู้บริหารและกรรมการบริหาร   

ส าหรับการประเมินผลการด าเนนิโครงการของ
หนว่ยงานท่ีไมใ่ช่รัฐบาล เอกสารท่ีมีการขดีฆา่บางสว่น
จะถกูน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB โดยไมม่ี
ข้อมลูที่มีความออ่นไหวในเชิงพาณิชย์และเป็น
ความลบัทางธุรกิจรวมอยู ่   ทัง้นี ้ PSOD จะท าหน้าที่
ประสานงานกบัผู้สงเคราะห์โครงการเพื่อพจิารณาวา่
ข้อความสว่นใดที่ควรถกูขีดฆา่   

ส าหรับรายงานประเมินผลอิสระท่ีไมไ่ด้น าขึน้เสนอตอ่
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร  เช่น รายงานการ
ตรวจสอบ XARR  รายงานการตรวจสอบ PCR  ฯลฯ  
จะท าการเผยแพร่ “ทนัทีทีจ่ดัท าเอกสารเสร็จสมบรูณ์
แล้ว”   
https://www.adb.org/site/evaluation/evaluation-
documents-type 

24 (iii) รายงานประจ าปีเก่ียวกบัการประเมินผล
อิสระ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประสทิธิผลด้านการ

 

https://www.adb.org/site/evaluation/evaluation-documents-type
https://www.adb.org/site/evaluation/evaluation-documents-type
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พฒันา (Development Effectiveness Committee – 
DEC) ที่คณะกรรมการบริหารได้แตง่ตัง้ขึน้   

(iv) สรุปการประชมุโดยประธานที่ประชมุ DEC 
 
 

(v) ปฏิกิริยาของคณะผู้บริหารตอ่รายงาน 
ประเมินผล  และ 

 
(vi) ความเห็นของ IED ที่มีตอ่ปฏิกิริยาของคณะ
ผู้บริหาร (ถ้าม)ี 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ท าเสร็จ
แล้ว (เชิงอรรถ 5) 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่(เชิงอรรถ 1) IED ได้รับ
ทราบถึงปฏิกิริยาของคณะผู้บริหาร 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ท าเสร็จ
แล้ว (เชิงอรรถ 5) 

ส าหรับรายงานการประเมินผลทีไ่ด้รับการพิจารณา
โดย DEC 

ข้อตกลงจดัหาเงินทนุร่วมอยา่งเป็นทางการ
รวมทัง้ข้อตกลงจดัหาเงินทนุร่วมที่จ าเพาะ
เจาะจงตอ่โครงการ  กรอบของข้อตกลง และ
ข้อตกลงวา่ด้วยการบริหารจดัการกองทนุ
ระหวา่ง ADB และผู้ให้กู้ ร่วมระดบัทวิภาคี
หรือพหภุาคี 

เผยแพร่เมื่อได้รับการร้องขอ หลงัจากที่ได้ขีดฆา่ข้อมลู
ที่ ADB หรือผู้ให้กู้ ร่วมลงความเห็น ณ ขณะที่มีการ
เจรจาเงินกู้ ร่วมกนัวา่เป็นข้อมลูทีอ่อ่นไหว   ทัง้นี ้ผู้ให้กู้
ร่วมต้องให้การยินยอมก่อนทีจ่ะเผยแพร่เอกสาร
ดงักลา่วได้   

ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัหาเงินทนุร่วมให้แก่โครงการ
อยา่งเป็นทางการ (ถ้าม)ี เช่นข้อก าหนดและเง่ือนไขที่
ส าคญั  จะต้องมีอยูใ่นรายงานความช่วยเหลอืทาง
วิชาการ หรือ RRP ที่ ADB เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 

25 ข้อมลูเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต 

• รายงานประจ าปีของส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและสง่เสริมคณุธรรม 
(Office of Anticorruption and Integrity – 
OAI) ของ ADB 13 

 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ท าเสร็จ
แล้ว (เชิงอรรถ 5) 
 
 
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ท าเสร็จ
แล้ว (เชิงอรรถ 5) 

 
ข้อมลูที่อยูใ่นขา่ยยกเว้นที่จะไมเ่ปิดเผยตามข้อบงัคบั
ของนโยบาย AIP จะถกูลบออกจากรายงานของ OAI 
ก่อนน าไปเผยแพร่   ADB อาจแจ้งผลการตรวจสอบให้
รัฐบาลของประเทศสมาชิกได้รับทราบ 
ข้อตกลงระหวา่ง ADB กบัธนาคารพฒันาแอฟริกา 
ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งภาคพืน้อเมริกา   

_____________________________________________________ 

13   OAI เป็นหน่วยงานกลางเพ่ือรับและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการฉ้อโกง การทจุริต หรือการฝ่าฝืนนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของ ADB  ในสว่นที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมที่ ADB ให้การ    
    สนบัสนนุ หรือเจ้าหน้าที่ของ ADB 
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• รายงานตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างของ
โครงการ 

• ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสทิธ์ิการเข้าร่วม
ประมลูโครงการ  รวมถึง (i) หนว่ยงานท่ีถกู
ตดัสทิธ์ิซึง่ได้ท าการละเมดิค าสัง่ (ii) บคุคลที่
ถกูตดัสทิธ์ิ ซึง่ได้ท าการละเมิดนโยบาย
เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตของ ADB (พ. 
ศ. 2541 ตามทีม่ีการแก้ไข) เป็นครัง้ที่สอง
หรือครัง้ตอ่ ๆ  ไป (iii) ไมส่ามารถติดตอ่บคุคล
ท่ีถกูตดัสทิธ์ินัน้ได้แม้จะพยายามสกัเพียงไร  
(iv) บคุคลท่ีถกูตดัสทิธ์ิตามข้อตกลงวา่ด้วย
การตดัสทิธ์ิข้ามองค์กรซึง่ ADB ได้ท าไว้กบั
สถาบนัเพื่อการพฒันาระดบัพหภุาคีอื่น ๆ 14 

 

 
เผยแพร่ทาง ADB.org  
 
 
 
 

ธนาคารเพื่อการบรูณะและพฒันายโุรป  และกลุม่
ธนาคารโลก  ท่ีจะยอมรับการตดัสนิใจตดัสทิธ์ิของอีก
ฝ่าย (9 เมษายน พ.ศ. 2553) 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 

14   ADB. 2010. Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions. Manila. 
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เอกสารหรือข้อมูลอ่ืน ๆ 
 

เอกสารหรือข้อมูลของ ADB ระยะเวลาและรูปแบบส าหรับการเปิดเผยข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม 
1 การจัดซือ้จัดจ้าง 

(i) รายการสนิค้าและบริการท่ีโครงการในภาครัฐ
แตล่ะโครงการซึง่ได้รับการสนบัสนนุทาง
การเงินจาก ADB จะต้องจดัซือ้จดัจ้าง 

เผยแพร่ทาง ADB.org   

 (ii) แผนการของผู้กู้ยืมในการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า
หรือบริการตา่ง ๆ ตามที่ปรากฎในคูม่ือบริหาร
โครงการ 1 ซึง่ระบรุายละเอียดดงันี ้ (ก) สญัญา
แตล่ะสญัญาส าหรับสนิค้า งาน และการให้
ค าปรึกษาและบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นในในชว่ง 
18 เดือนแรกของการด าเนินโครงการ (ข) 
ข้อเสนอวา่ด้วยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างส าหรับแต่
ละสญัญา และ (ค) ขัน้ตอนการตรวจสอบที่
เก่ียวข้องของ ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ในฐานะที่เป็นสว่นหนึง่ของคูม่ือบริหารโครงการ 

(iii) แผนการจดัซือ้จดัจ้างของผู้กู้ยืมที่ผา่นการ
ปรับปรุงแก้ไข 

เผยแพร่ทาง ADB.org อยา่งน้อยปีละครัง้ตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

(iv) หนงัสอืที่ออกโดยหนว่ยงานบริหารโครงการ
และ ADB ทัง้หมด เพื่อเชือ้เชิญให้แสดงความ
สนใจ เข้าร่วมกระบวนการการตรวจสอบ
คณุสมบตัิขัน้ต้น หรือร่วมประกวดราคาส าหรับ

เผยแพร่ทาง ADB.org  

                                                
1 ดภูาคผนวก 2 หมายเลข 9 ก่อนถึงบทที่เก่ียวกบักรอบเวลาส าหรับการเผยแพร่ RRP และเอกสารสนบัสนนุอ่ืนๆ (ส าหรับโครงการกบัภาครัฐ) รวมถึงคูมื่อบริหารโครงการด้วย 
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การจดัหาสนิค้าและบริการให้ค าปรึกษาแก่
โครงการ ซึง่มีผู้ประกอบการนานาชาติเข้าร่วม
แขง่ขนั 

(v) สญัญาจดัซือ้จดัจ้างทัง้หมดที่บนัทกึในบญัชี
การเงินของ ADB โดยระบช่ืุอผู้ รับสญัญา 
รายละเอียดของสญัญา  มลูคา่ของสญัญาที ่
ADB เป็นผู้สนบัสนนุ รายช่ือผู้ เข้าร่วมแขง่ขนั
ประกวดราคา  คะแนนท่ีที่ปรึกษาแตล่ะคน
ได้รับจากการพิจารณาคณุลกัษณะทางเทคนิค 
ราคาที่แตล่ะฝ่ายเสนอ  และการจดัอนัดบั
โดยรวมของที่ปรึกษาแตล่ะคน 

เผยแพร่ทาง ADB.org  
 

ใช้กบัสญัญาจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า/บริการที่มีมลูคา่ 
1,000,000 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐหรือมากกวา่   
และสญัญาจ้างบริการที่ปรึกษาทีม่ีมลูคา่ 100,000 
เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐหรือมากกวา่ 

(vi)  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างในระดบั
องค์กรหรือสถาบนัของ ADB  หนงัสอืชีช้วนให้
เข้าประกวดหรือเสนอราคา และหนงัสอืสญัญา
มอบรางวลัส าหรับการจดัซือ้จดัจ้างที่มมีลูคา่
สงู   

เผยแพร่ทาง ADB.org   

2 การประเมินผลการด าเนินงานของประเทศผู้รับความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund) 
(i) รายงานประจ าปีเก่ียวกบัการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของประเทศรวมทัง้การวดัผลงานท่ี
เป็นตวัเลข 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่2 ท าเสร็จแล้ว 3  ส าหรับแตล่ะประเทศที่อยูใ่นเกณฑ์ได้รับความ
ช่วยเหลอืผา่นกองทนุพฒันาเอเชีย 

                                                
2 “ทนัทีที่” หมายความวา่โดยพลนัตามแก่เหตสุมควร และไมเ่กิน 2 สปัดาห์ (14 วนัตามปฏิทิน) นบัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิ แจ้งเวียน เสร็จสมบรูณ์  รับรอง ปรึกษาหารือ ออกค าสัง่ ได้รับ หรือสง่เอกสาร 
3 “ท าเสร็จแล้ว” หากใช้กบัเอกสาร หมายถึงการเตรียมการจนถึงและรวมถึงขัน้ตอนที่ถกูต้องตามข้อบงัคบัของแผนกที่เก่ียวข้องของ  ADB  ผู้กู้ยืม หรือลกูค้าที่รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารนัน้ 
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(ii) แนวทางส าหรับการประเมินนโยบายของ

ประเทศและโครงสร้างของสถาบนัในภาครัฐ  
เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 2) ท าเสร็จ
แล้ว (เชิงอรรถ 3) 

 

3 รายงานประจ าปี  ตัวเลขทางเศรษฐกิจ และงานวิจัย 
(i) รายงานประจ าปี ของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org   
(ii) รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ทาง

เศรษฐกิจเอเชียประจ าปี (Asian 
Development Outlook) รายงานวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโนม้ทางเศรษฐกิจเอเชีย 
(Asian Development Outlook Update) และ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ทาง
เศรษฐกิจเอเชีย ฉบบัยอ่ย (Asian 
Development Outlook Supplements)  

เผยแพร่ทาง ADB.org   

(iii) เอกสารอื่นๆ: 

• รายงานการติดตามการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจเอเชีย (Asian Economic 
Integration Report) 

• การวเิคราะห์อปุสรรคและโอกาสในการ
พฒันาในระดบัประเทศ (Country 
Diagnostic Studies) 

• รายงานการติดตามภาวะตลาดพนัธบตัร
เอเชีย (Asia Bond Monitor)  

• รายงานและการวิจยัตา่ง ๆ ของ ADB  

เผยแพร่ทาง ADB.org   
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• สถิติเบือ้งตน้ 

• ดชันีทางเศรษฐกิจทีส่ าคญั ๆ 
4 ข้อมูลด้านการบริหารและข้อมูลอื่นๆ 

(i) หนงัสอืสญัญาก่อตัง้ ADB (กฏบตัร) เผยแพร่ทาง ADB.org   
(ii) กฎระเบียบตา่ง ๆของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org   
(iii) หลกัเกณฑ์การด าเนินงานของสภาผู้วา่การ 

ADB 
เผยแพร่ทาง ADB.org   

(iv) หลกัเกณฑ์การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org   

(v) ข้อตกลงระหวา่ง ADB และรัฐบาลของ
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์วา่ด้วยการจดัตัง้
ส านกังานใหญ่ของ ADB ในกรุงมะนิลา 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(vi) ข้อตกลงระหวา่ง ADB กบัประเทศสมาชิกที่
เป็นเจ้าภาพ 

เผยแพร่ทาง ADB.org เมื่อได้รับการยินยอมจาก
ประเทศสมาชิก 

 

(vii) รายช่ือสมาชิกของ ADB  ทนุจดทะเบียน  และ
สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(viii) โครงสร้างองค์กรของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org   
(ix) รายช่ือสมาชิกสภาผู้วา่การ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org   
(x) รายช่ือกรรมการบริหารและกลุม่ออกเสยีง เผยแพร่ทาง ADB.org   
(xi) คณะกรรมการตา่ง ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร

เป็นผู้แตง่ตัง้ และรายนามสมาชิกของแตล่ะ
คณะ 

เผยแพร่ทาง ADB.org   
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(xii) รายช่ือสมาชิกของคณะผู้บริหารของ ADB 

และเจ้าหน้าที่ระดบัอาวโุส 
เผยแพร่ทาง ADB.org   

(xiii) สถานท่ีและหมายเลขส าหรับตดิตอ่สมาชิกที่
เอย่ถงึข้างบน 

เผยแพร่ทาง ADB.org   

(xiv) สรุปผลการประชมุประจ าปีรวมทัง้การ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการและสนุทรพจน์
ของผู้วา่การ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ภายใน 60 วนัตามปฏิทิน
หลงัจากการประชมุในแตล่ะปี 

 

(xv) มติอื่น ๆ ของที่ประชมุสภาผู้วา่การ ADB  ซึง่มี
ขึน้หลงัจากวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 หาก
คณะกรรมการบริหารอนญุาตให้เปิดเผยได้ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ผู้บริหารจะขอให้คณะกรรมการบริหารตดัสนิวา่จะ
เปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผยมติของที่ประชมุสภาผู้วา่การ 
ADB   โดยจะท าการขอความเห็นชอบจากทีป่ระชมุ  
ในระหวา่งการนบัคะแนนเสยีง  

(xvi) แผนการด าเนินงานและงบประมาณส าหรับ
แตล่ะปีงบประมาณ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ผา่นการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร 

 

(xvii)  การจดัประเภทของสมาชิกตามความ
เจริญก้าวหน้าและความสามารถในการช าระ
หนีข้องประเทศ 

ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ผา่นการอนมุตัจิากคณะ
กรรมการบริหาร 

 

(xviii) การคดัลอกบนัทกึการประชมุอยา่งเป็น
ทางการของคณะกรรมการบริหารแบบค า
ตอ่ค าตามหวัข้อการประชมุที่ระบมุาในค า
ร้อง  

ทนัทีที ่(เชิงอรรถ 1)  ได้รับค าขอ  ADB อาจน าเอกสาร
ทัง้ชดุออกเผยแพร่ตอ่สาธารณะได้หลงัจากระยะเวลา
ผา่นไปแล้ว 10 ปี  

ใช้กบัการประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะ
กรรมการบริหารทีม่ีขึน้ ณ หรือ หลังจากวนัท่ี 2 
เมษายน 2555  และในกรณีทีก่ารคดัลอกบนัทกึการ
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ประชมุแบบค าตอ่ค านีไ้มร่วมหรืออ้างถงึข้อมลูใด ๆ ที่
อยูใ่นขา่ยยกเว้นตามนโยบาย 4   
 
เมื่อได้รับค าขอ และหลงัจากที่ ADB ได้ตรวจสอบเป็น
ที่แนใ่จแล้ววา่เวลาได้ผา่นไปเกิน10 ปีแล้ว  ส านกั
เลขาธิการ  (Office of the Secretary – OSEC)  จะสง่
เอกสารไปยงัแผนกที่เก่ียวข้องกบัหวัข้อการประชมุ 
คณะกรรมการบริหารในครัง้นัน้    
 
แผนกตา่ง ๆ จะแจ้งให้ OSEC และเจ้าหน้าที่ซึง่
รับผิดชอบเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารในฝ่ายวิเทศ
สมัพนัธ์ทราบวา่มีข้อมลูใดในเอกสารท่ีเข้าขา่ยได้รับ
การยกเว้นหรือไม ่ OSEC จะปรึกษาหารือกบัทกุฝ่ายที่
เก่ียวข้องก่อนที่จะตดัสนิวา่ บนัทกึการประชมุที่ขอมา
นัน้จะสามารถเผยแพร่ได้หรือไม ่

(xix) ก าหนดการชัว่คราวส าหรับเร่ืองที่จะน าขึน้
เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพือ่พิจารณา 

เผยแพร่ทาง ADB.org เป็นเวลา 3 สปัดาห์ในลกัษณะ 
rolling list (เร่ืองที่ต้องน าขึน้เสนอใน 3 สปัดาห์ถดัจาก
นี ้จะถกูเลือ่นขึน้ไปแทนท่ีเร่ืองที่ได้น าเสนอไปแล้ว) 

ใช้กบัการประชมุตามวาระปกติของคณะ
กรรมการบริหารเทา่นัน้ 

(xx) รายงานการประชมุตามวาระปกติของคณะ
กรรมการบริหารในแตล่ะครัง้ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  รายงาน
การประชมุนัน้ๆ ได้รับการอนมุตั ิ และไมเ่กิน 60 วนั

 

                                                
4  การถอดบนัทกึการประชมุของคณะกรรมการบริหารจะไมมี่การขีดฆ่า     หากบนัทกึการประชมุส าหรับหวัข้อการประชมุที่ระบมุาในค าร้องมีข้อมลูที่เข้าขา่ยได้รับการยกเว้นใด ๆ ภายใต้นโยบาย AIP 
บนัทกึการประชมุจะไมไ่ด้รับการเผยแพร่   ในกรณีที่หวัข้อการประชมุสองข้อถกูน าขึน้พิจารณาในวาระเดียวกนั เพ่ือจดุประสงค์ของนโยบายนี ้จะถือวา่เป็นวาระเดียว  
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ตามปฏิทินหลงัจากการประชมุคณะกรรมการบริหาร
ครัง้นัน้  

(xxi) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
ที่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารทัง้ชดุ 

เผยแพร่ทาง ADB.org ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการผู้จดัท า  และเมือ่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร 

 

5 ข้อมูลทางการเงนิ 
(i) งบการเงินส าหรับแหลง่เงินทนุปกติ      

(ordinary capital resources)และแหลง่
กองทนุพิเศษของ ADB (Special Funds)5 ที่
ได้รับการตรวจสอบแล้ว 6 

เผยแพร่ทาง ADB.org ก่อนการประชมุประจ าปีของ
สภาผู้วา่การ ADB   

 

(ii) การพิจารณาและการวเิคราะห์แหลง่เงินทนุ
ปกติและแหลง่กองทนุพิเศษของ ADB โดย
ผู้บริหาร รวมถงึข้อมลูทางการเงินของแตล่ะ
กองทนุด้วย 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ผา่นการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร 

 

(iii) งบการเงินโดยสรุปรายไตรมาสทีย่งัไม่ผา่น
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ผา่นการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร 

 

(iv) รายงานการปลอ่ยกู้แก่ประเทศสมาชิกที่ก าลงั
พฒันา (DMCs) ประจ าปี 

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ผา่นการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร 

 

                                                
5   ยกตวัอยา่งเช่น กองทนุธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Fund) และกองทนุพิเศษส าหรับความชว่ยเหลอืทางวิชาการ (Technical Assistance Special Fund) 
6   ฉบบัท่ียงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิจะถกูแนบไว้ในรายงานประจ าปีของ ADB  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วในระหวา่งการประชมุ

ประจ าปี 
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(v) แผนงบประมาณประจ าปีของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1)  ผา่นการ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร 
 

(vi) เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่
ประชาชนทัว่ไป  ในกรณีทีก่ฎหมายหรือ
กฎระเบียบข้อบงัคบัในตลาดการเงินท่ี
เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องยื่นเอกสารนัน้ตอ่
หนว่ยงานของรัฐ 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

6 ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 
(i) โครงสร้างเงินเดือนพืน้ฐานของ ADB เผยแพร่ทาง ADB.org  
(ii) วิธีก าหนดระดบัเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ 

ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่
เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iii) ฐานเงินคา่ตอบแทนรายปีของผู้บริหารและ
กรรมการบริหาร   

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(iv) เป้าหมายและยทุธศาสตร์โดยรวมของ ADB ใน
การรับสมคัรและคงสญัญาจ้างเจ้าหน้าที่ 
รวมทัง้การสรรหาผู้มาด ารงต าแหนง่แทน
เจ้าหน้าที่ที่ลาออกหรือย้ายไปแผนกอื่น 

เผยแพร่ทาง ADB.org  

(v) รายละเอียดของต าแหนง่งานท่ีรับสมคัร เผยแพร่ทาง ADB.org เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 
สปัดาห์ติดตอ่กนัก่อนท่ีจะมีการคดัเลอืกผู้สมคัร
ส าหรับต าแหนง่นัน้ 

 

(vi) ค าตดัสนิของคณะกรรมการไตส่วนเร่ือง
ร้องเรียนทางปกครองของ ADB 

เผยแพร่ทาง ADB.org  ทนัทีที ่(เชิงอรรถ 1) ได้รับแจ้ง
จากเลขานกุารคณะกรรมการไตส่วนเร่ืองร้องเรียนทาง
ปกครองของ ADB ให้เผยแพร่ค าตดัสนิ 
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7 ข้อมูลที่จัดท าภายใต้กรอบของกลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบของ ADB  

ADB ควรใช้เว็บไซต์ ADB.org เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูที่จดัท าภายใต้กรอบของกลไกเพือ่แสดงความรับผิดชอบของธนาคาร ตามที่ได้ระบไุว้ในนโยบายกลไก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบรวมทัง้หมวดทีเ่ก่ียวข้องกบันโยบายในคูม่ือปฏิบตัิงาน 7  ซึง่มกีารปรับปรุงแก้ไขเป็นครัง้เป็นคราว    ส าหรับรายละเอยีดเก่ียวกบัข้อบงัคบั
ทัง้หมดให้ดนูโยบายกลไกเพื่อแสดงความรับผิดชอบของ ADB พ.ศ. 2555 ประกอบ 

8 ข้อมูลเจรจาเกี่ยวกับกองทุนพฒันาเอเชีย  
โดยปกติแล้ว ADB จะเผยแพร่ข้อมลูที่เก่ียวกบัการเจรจาเพื่อเพิม่เงินในกองทนุ ADF และการทบทวนผลการด าเนินงาน ระยะกลาง (midterm review) ทางเว็บไซต์ 
(i) เอกสารส าหรับการอภิปรายถกเถียงที่ไม่

เก่ียวข้องกบัประเด็นทางการเงิน ซึง่จดัท า
ส าหรับการประชมุของผู้บริจาค    

เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) ได้สง่
เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้บริจาคแล้ว 

 

(ii) สรุปการประชมุโดยประธานการประชมุ เผยแพร่ทาง ADB.org หลงัการประชมุแตล่ะครัง้  
(iii) รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีตอ่ผู้บริจาค เผยแพร่ทาง ADB.org ทนัทีที ่ (เชิงอรรถ 1) 

คณะกรรมการบริหารให้การรับรอง 
 

9 เอกสารอื่น ๆ ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

เอกสารใด ๆ ก็ตามที่มิได้อ้างถงึข้างต้น  และเป็น
เอกสารที่สง่ถงึคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
หรือเพื่อพิจารณา (อนมุตัิ  ให้ความเห็นชอบ ฯลฯ )   

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ADB.org  ทนัทีที่สง่ให้
คณะกรรมการบริหารรับทราบหรือเมื่อคณะ
กรรมการบริหารได้พจิารณาเสร็จสิน้แล้ว   ยกเว้นใน
กรณีที่ฝ่ายบริหารตดัสนิใจเป็นอืน่ โดยได้แจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารด้วยเชน่กนั 

ในกรณีที่แผนกซึง่เป็นต้นเร่ืองของเอกสารเห็นวา่
ข้อยกเว้นที่จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่โดยปกติแล้วเปิดเผย
ได้สามารถน ามาใช้กบัเอกสารดงักลา่วได้  เจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบก่อนท่ีจะสง่เอกสาร
นัน้ ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารวา่   เอกสารดงักลา่ว
เป็นเอกสารลบั   รวมทัง้อ้างถึงข้อยกเว้นในนโยบายที่
จะเก่ียวข้องกบัเอกสารฉบบันัน้   หากแผนกต้นเร่ือง

                                                
7   ADB. 2012. Accountability Mechanism Policy. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/328211/accountability-mechanism-policy-2012.pdf;  and ADB. ADB 

2012. Accountability Mechanism. Operations Manual.OML1/BP. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/oml1.pdf. 
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พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่มควรเผยแพร่เอกสารฉบบันัน้  
ด้วยเหตผุลที่วา่แม้เอกสารจะไมอ่ยูใ่นขา่ยยกเว้น  แต่
ความเสยีหายที่จะเกิดจากการเผยแพร่เอกสาร
ดงักลา่วอาจมีหรือมแีนวโน้มที่จะมีมากกวา่ประโยชน์
ที่จะได้รับ   ทัง้นี ้ การยกเว้นที่จะไมเ่ปิดเผยเอกสาร
ดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร  
โดยอ้างถึงเอกสทิธ์ิในการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลู  
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______________________ 
1   ข้อเสนอแนะของ AIC เก่ียวกบัค าอทุธรณ์บนพืน้ฐานของประโยชน์ตอ่สาธารณะซึง่เก่ียวกบับนัทกึการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร จะ    
  ได้รับการเผยแพร่แก่คณะกรรมการบริหารเม่ือไมมี่การคดัค้าน    

ADB = ธนาคารพฒันาเอเชีย   AIC = คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร    AIP = นโยบายการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร   
IAP =  คณะกรรมการอทุธรณ์อิสระ  
ที่มา: ADB 
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_______________________ 
2 นโยบายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2561   AIP ไมส่ามารถพิจารณาค าอทุธรณ์ที่ถกูตดัสินโดยคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
กรรมการบริหาร หากค าอทุธรณ์ดงักลา่วเก่ียวกบัการตดัสินใจยกให้ประโยชน์ตอ่สาธารณะเหนือข้อยกเว้น (public interest override) หรือการ
ตดัสินใจที่จะไมเ่ปิดเผยเอกสารที่ปกตแิล้วต้องเปิดเผย (negative override)  
 
 
 

ADB = ธนาคารพฒันาเอเชีย   AIC = คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร    AIP = นโยบายการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร   
IAP =  คณะกรรมการอทุธรณ์อิสระ  
ที่มา: ADB 
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     ข้อยกเว้นท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูล 
 
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสนิใจ 
 
(i) ข้อมลูภายในซึง่หากได้รับการเปิดเผยแล้ว จะบัน่ทอนหรือมีแนวโน้มที่จะบัน่ทอนคณุภาพของกระบวนการพิจารณา

ใคร่ครวญและตดัสนิใจของ ADB  ท าให้ผู้มีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจตา่ง ๆ ไมส่ามารถทีจ่ะออกความเห็นหรือ
สือ่สารความคิดและแนวทางของตนเองได้อยา่งเสรี ไมว่า่จะเป็นการออกความเห็นหรือสือ่สารกบัหรือระหวา่งผู้วา่
การและผู้วา่การส ารอง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  ที่ปรึกษากรรมการบริหาร  คณะผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่และที่
ปรึกษาของ ADB  รวมทัง้หนว่ยงานหรือองค์กรอื่น ๆ และบคุลากรท่ีได้รับการจดัตัง้หรือแตง่ตัง้โดย ADB    แม้วา่โดย
ปกติแล้ว  ADB จะเปิดเผยผลลพัธ์จากการตดัสนิใจขององค์กรอยา่งสม า่เสมอ   แต่ยงัจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้การ
น าเสนอแนวคิด มมุมอง และแนวทางตา่ง ๆ เป็นการภายในสามารถกระท าได้อยา่งเสรี 
 

(ii) ADB จะไมเ่ผยแพร่บนัทกึการประชมุของคณะกรรมการบริหาร 1   ยกเว้นบนัทกึที่ได้จากการถอดเทปแบบค าตอ่ค า 2   
รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร 3   และสรุปการประชมุบางเร่ืองของคณะกรรมการบริหารโดยประธานท่ี
ประชมุ 4    เนื่องจากการเผยแพร่เอกสารดงักลา่วจะสง่ผลให้การแลกเปลีย่นความคิดเห็น  มมุมอง และแนวทาง
ระหวา่งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารด้วยกนัไมอ่าจท าได้อยา่งตรงไปตรงมา  
 

(iii) ข้อมลูที่ถกูแลกเปลีย่น   ตระเตรียม  หรือได้มาในระหวา่งขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามกระบวนการพจิารณาใคร่ครวญและ
ตดัสนิใจระหวา่ง ADB กบัประเทศสมาชิกหรือหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ที่ท างานร่วมกบั ADB  ซึง่หากเปิดเผยไป

                                                
1  เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายนี ้  รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริหาร จะหมายถึงการประชมุของทัง้คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตา่งๆ ที่กรรมการบริหารแตง่ตัง้ขึน้    และรวมถึงแถลงการณ์ทัง้หมดที่แสดงหรือจดัท าขึน้ในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการ
บริหารหรือการประชมุของคณะกรรมการที่กรรมการบริหารแตง่ตัง้  บนัทึกที่เก่ียวกบัการประชมุนัน้  ๆ   เช่น การถอดเทปบนัทึกการประชมุแบบ
ค าต่อค า  การสรุปรายงานการประชุม  และ/หรือสรุปการประชุมของคณะกรรมการโดยประธานที่ประชุม  รวมทัง้บนัทึกความเข้าใจหรือการ
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างฝ่ายบริหารของ ADB  หน่วยงานภายในต่าง ๆ  หรือเลขานุการและคณะกรรมการบริหาร  รวมถึงที่เป็นการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย   

2  บนัทกึการประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการบริหารแบบค าตอ่ค า  อาจเปิดเผยได้เม่ือมีการร้องขอ  และเปิดเผยได้  
   ทัง้หมดหลงัจาก ที่ครบ 10 ปีนบัจากวนัที่ได้รับการจดัท าขึน้   หากการประชมุนัน้ๆ เกิดขึน้ในหรือหลงัวนัที่ 2 เมษายน 2555   
   และไมมี่ข้อมลูหรืออ้างถึงข้อมลูใด ๆ    ซึง่อยูใ่นข่ายยกเว้นตามนโยบาย 
3  รายงานสรุปการประชมุสมยัสามญัของคณะกรรมการบริหาร  จะเปิดเผยได้หลงัจากที่รายงานดงักลา่วผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร
แล้ว  แตต้่องไมน้่อยกวา่ 60 วนัตามปฏิทินนบัจากวนัที่มีการประชมุ   บทบญัญัตินีมี้ผลบงัคบัใช้กบัการประชมุคณะกรรมการบริหารสมยัสามญั
ที่มีขึน้ในหรือหลงัวนัที่ 2 เมษายน 2555 

4   มีผลบงัคบัใช้กบับทสรุปของประธานที่ประชมุในการประชมุของคณะกรรมการบริหารที่เก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ   
แผนยทุธศาสตร์ความร่วมมือระดบัภมิูภาค  และนโยบายหรือยทุธศาสตร์ที่ได้รับการอนมุตัิหรือรับรองในระหว่างการประชมุอย่างเป็นทางการ
ของคณะกรรมการบริหาร 
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แล้วจะบัน่ทอนหรือมีแนวโน้มที่จะบัน่ทอนคณุภาพของกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสนิใจของ ADB และ
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสนิใจระหวา่ง ADB กบัประเทศสมาชิกหรือหนว่ยงานใดก็ตามที่ ADB 
ร่วมงานด้วย   ท าให้ผู้มีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจตา่ง ๆ ไมส่ามารถทีจ่ะออกความเห็นหรือสือ่สารความคดิเห็น
ของตนออกมาได้อยา่งเตม็ที่   

ข้อมูลซ่ึงได้มาโดยไม่เปิดเผย 

(iv) ADB มีพนัธะท่ีจะต้องปกป้องข้อมลูซึง่ได้มาโดยไมเ่ปิดเผย โดย ADB ไมส่ามารถที่จะอนญุาตให้สาธารณชนเข้าถึง
ข้อมลูซึง่ประเทศสมาชิกหรือบคุคลท่ีสามให้ไว้แก่ ADB เป็นการภายในได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากบคุคลท่ีสามหรือประเทศนัน้ๆ 
 

(v) ข้อมลูท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิ หรือข้อมลูขา่วสารท่ีผู้ใดผู้หนึง่ให้ไว้แก่ ADB   ซึง่เมื่อน าไปเปิดเผยแล้ว จะท าให้หรือมีแนวโน้ม
ที่จะท าให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ผลประโยชน์ทางการค้า  ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือฐานะทางการ
แขง่ขนัของบคุคลผู้ เป็นแหลง่ทีม่าของข้อมลู หรือบคุคลอื่นท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว   
 

(vi) ข้อมลูทางธุรกิจที่เป็นความลบัภายใต้สญัญาปกปิดความลบัหรือสญัญาเก่ียวกบัการไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่ ADB ได้ท า
ขึน้กบัลกูค้า หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

(vii)  ข้อมลูสว่นบคุคลใดใดก็ตามซึง่หากเปิดเผยแล้วจะกระทบตอ่หรือมีแนวโน้มที่จะกระทบตอ่ความเป็นสว่นตวัของ
บคุคลทีเ่ก่ียวข้อง   เว้นแตว่า่จะได้รับการยินยอมจากบคุคลนัน้ๆ  หรือสามารถเปิดเผยได้ตามกฎระเบียบของ ADB  
ตวัอยา่งของข้อมลูประเภทนีร้วมถึงข้อมลูที่เก่ียวกบักระบวนการแตง่ตัง้และคดัเลอืกบคุลากร   ข้อตกลงในสญัญาจ้าง
งาน     การประเมินผลการท างาน   ข้อมลูทางการแพทย์สว่นบคุคล    การสือ่สารสว่น บคุคล ตลอดจนข้อมลูเก่ียวกบั
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายในและกลไกการอทุธรณ์ รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบสวน  

ข้อมูลทางการเงนิ 

(viii)  ข้อมลูทางการเงินซึง่เมื่อเปิดเผยแล้วอาจสง่ผลเสยีตอ่หรือมีแนวโน้มที่จะสง่ผลเสยีตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรม ทาง
การเงินหรือทางการค้าและกิจการตา่งๆ ของ ADB  เช่น ประมาณการการกู้ยืมเงินในอนาคตของ ADB    การ
คาดการณ์ด้านการเงิน     ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสนิใจของฝ่ายบริหารการเงินของ ADB ที่จะลงทนุในโครงการตา่งๆ  
การประเมินความเสีย่งและการวเิคราะห์ความนา่เช่ือถือทางการเงิน  การประเมินความเสีย่งของผู้กู้ยืมและลกูค้าราย
อื่น       หรือข้อมลูใดใดก็ตามซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเคลือ่นไหวของตลาดทนุและตลาดการเงิน    
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(ix)  ข้อมลูทางการเงินซึง่หากเปิดเผยแล้วอาจสง่ผลเสยีตอ่หรือมีแนวโน้มที่จะสง่ผลเสยีตอ่ความสามารถในการบริหาร
จดัการเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

ความม่ันคงและความปลอดภยั   

(x) ข้อมลูที่หากเปิดเผยแล้ว อาจเป็นอนัตรายตอ่หรือมีความเป็นไปได้วา่จะเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต สขุภาพ ความปลอดภยั
หรือความมัน่คงของปัจเจกบคุคล  ความปลอดภยัหรือความมัน่คงของสนิทรัพย์ในครอบครองของ ADB    หรือสร้าง
ความเสยีหายแก่การป้องกนัประเทศหรือความมัน่คงของชาติ 

เร่ืองทางกฎหมายหรือที่เกี่ยวกับการสืบสวน 

(xi) ข้อมลูใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นเอกสทิธ์ิทางความลบัระหวา่งทนายความผู้ รับมอบอ านาจกบัลกูความ    (รวมถึงการ
ติดตอ่สือ่สารกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายของ ADB หรือผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายจากภายนอกด้วย)    หรือข้อมลูใดใด
ก็ตามซึง่เมื่อเปิดเผยแล้ว   จะละเมิดหรือมแีนวโน้มท่ีจะละเมิดข้อตกลงวา่ด้วยเอกสทิธ์ิทางความลบัระหวา่ง
ทนายความกบัลกูความ    หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 5  
 

(xii) ข้อมลูที่สง่มอบตอ่ ADB อนัเป็นสว่นหนึง่ของการกลา่วหาวา่ได้มีการทจุริตฉ้อฉล  การประพฤติมิชอบ   หรือการ
ละเมิดกฎระเบยีบวา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตของ ADB    หรือข้อมลูอนัเก่ียวข้องกบัการสบืสวนข้อกลา่วหาวา่มีการ
ทจุริตฉ้อฉล  การประพฤติมิชอบ   หรือการละเมิดกฎระเบียบวา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตของ ADB     รวมทัง้ข้อมลู
ซึง่เมื่อเปิดเผยแล้วจะสง่ผลเสยีหรือมีแนวโน้มที่จะสง่ผลเสยีอยา่งร้ายแรงตอ่การบริหารงานยตุิธรรม    เว้นเสยีแตว่า่
จะเป็นข้อมลูที่สามารถเปิดเผยได้ภายใต้กฎระเบยีบส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรของ ADB หรือกฎระเบียบ
เก่ียวกบัการสบืสวน    บทบญัญตัิในยอ่หน้านีม้ีผลบงัคบัใช้กบัการเปิดเผยช่ือเสยีงเรียงนามของบคุคลผู้น าข้อมลู
ภายในอนัเก่ียวกบัการใช้อ านาจในทางทีม่ิชอบหรือการทจุริตใดใดมาเปิดเผยตอ่สาธารณะ  (หรือที่เรียกกนัวา่ผู้เป่า
นกหวีด –  whistleblower)   เว้นเสยีแตว่า่จะได้รับอนญุาตจากบคุคลผู้นัน้     หรือในกรณีทีข้่อมลูนัน้จะเป็นข้อมลูที่
สามารถเปิดเผยได้ภายใต้กฎระเบียบส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรของ ADB     หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 

รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการตรวจสอบกองทุน6 

 
(xiii) (ก)  รายงานการตรวจสอบภายในที่จดัท าโดยส านกังานตรวจเงินของ ADB (ADB’s Office of the Auditor General) 

ซึง่อาจระบถุงึข้อมลูที่ละเอยีดออ่นเก่ียวกบัระบบภายในท่ีบคุคลภายนอกสามารถน าไปใช้ในทางทีเ่สือ่มเสยีตอ่ ADB 

                                                
5  ซึง่อาจรวมถึงข้อจ ากดัภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายการธนาคาร และกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
6 ข้อยกเว้นข้อนีไ้มค่รอบคลมุความเห็นของผู้สอบบญัชีและงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว  ซึง่มีการเผยแพร่ตอ่สาธารณะในฐานะที่เป็นสว่น
หนึ่งของรายงานประจ าปีของ ADB   
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ได้ 7   และ (ข) รายงานการตรวจสอบกองทนุซึง่ ADB เป็นผู้บริหารอนัจดัท าโดยผู้สอบบญัชีจากภายนอก  ซึง่หาก
เปิดเผยแล้วจะเป็นการละเมิดมาตรฐานการสอบบญัชีตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง  8 

 

 
 

                                                
7 รายงานสรุปประเด็นส าคญัๆ ของการตรวจสอบภายในของ ADB   รวมทัง้ผลการตรวจสอบภายในทกุประเภทที่จดัอนัดบัความเสี่ยงให้อยูใ่นขัน้สงู
และปานกลาง จะถกูสง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบที่ขึน้ตรงตอ่ของคณะกรรมการบริหารด้วย 

8   ADB ใช้มาตรฐานการบญัชแีละการตรวจสอบบญัชีซึง่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปในสหรัฐอเมริกา การจดัท างบการเงินส าหรับกองทนุบางประเภทที่  
ADB เป็นผู้บริหารนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ผู้บริจาคเงินเข้ากองทนุเป็นผู้ก าหนด  ซึง่อาจแตกตา่งจากมาตรฐานการบญัชีอนัเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไปในสหรัฐฯ อยูบ้่าง  แตย่งัคงต้องผ่านการตรวจสอบบญัชีด้วยมาตรฐานเดียวกนักบัในสหรัฐฯ    ในกรณีเชน่นี ้  มาตรฐานตรวจสอบบญัชี
ของสหรัฐฯอนญุาตให้ผู้ตรวจสอบบญัชีสามารถจ ากดัการเผยแพร่ข้อมลูทางการเงินของกองทนุดงักลา่วรวมทัง้ความเห็นที่เก่ียวข้องของผู้
ตรวจสอบบญัชี   ให้อยูใ่นเฉพาะกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบักองทนุเทา่นัน้ เชน่ ผู้บริจาคเงินเข้ากองทนุ  หรือผู้ รับผิดชอบบริหารจดัการกองทนุ     

 


