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I. ความเป็นมา 

1. การทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะ ฉบบัพ.ศ. 2554 ของธนาคารพฒันาเอเชีย  (Asian 
Development Bank – ADB)   เป็นการทบทวนตามก าหนดเวลาท่ีได้ระบไุว้ในยอ่หน้าท่ี 144 ของเอกสาร
นโยบายการส่ือสารสาธารณะ   ซึง่ก าหนดให้มีการทบทวนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ี  2  
เมษายน พ.ศ. 2555  ซึง่เป็นวนัท่ีนโยบายมีผลบงัคบัใช้อยา่งเป็นทางการ  หลงัจากท่ีคณะกรรมการบริหารของ 
ADB  ได้ให้ความเห็นชอบตอ่นโยบายการส่ือสารสาธารณะไปเม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2554    
 

2. กระบวนการทบทวนนโยบาย:   การทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะ พ.ศ. 2554  เร่ิมต้นขึน้
ด้วยการก่อตัง้คณะกรรมการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะ (PCP Steering Committee )  ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.  2559 เพ่ือให้ค าแนะน าเชิงกลยทุธ์ตา่ง ๆ เก่ียวกบักระบวนการทบทวนทัง้หมด   หลงัจากนัน้
จงึมีการทบทวนแบบคร่าว ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตักิารของ ADB และเจ้าหน้าท่ีของธนาคารเพ่ือการ
พฒันาระดบัพหภุาคีอ่ืน ๆ ในปีเดียวกนั    รวมทัง้มีการปรึกษาหารือเป็นการภายในองค์กรอีกด้วย     ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   ADB ได้เปิดตวัเว็บไซต์ส าหรับเผยแพร่ร่างเอกสารนโยบายใหมแ่ละรายละเอียด
เก่ียวกบัการเตรียมการเพ่ือน านโยบายไปปฏิบตัซิึง่แยกตา่งหากจากเอกสารนโยบาย 1   เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถสง่ความคิดเห็นของตนเข้ามาให้ ADB น าไปประกอบการพิจารณา  รวมทัง้ได้จดัให้มี
การปรึกษาหารือกบัผู้ มีสว่นได้เสียจากภายนอกองค์กรใน 16 ประเทศและ 1 ภมูิภาค ในชว่งเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 และระหว่างเดือนมิถนุายน - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 2   นอกจากนัน้ ยงัได้ท าการปรึกษาหารือ
อยา่งไมเ่ป็นทางการกบัคณะกรรมการบริหารของ ADB ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
 

3. ผลของการทบทวนนโยบาย:  การทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะ  พ.ศ. 2554 ชีใ้ห้เห็นว่า  
หลกัการพืน้ฐานและข้อยกเว้นส าหรับการเปิดเผยข้อมลูภายใต้นโยบายดงักลา่วนัน้สอดคล้องกบัวิถีปฏิบตัิของ
ธนาคารเพ่ือการพฒันาแบบพหภุาคีและประเทศอ่ืน ๆ   นอกจากนีย้งัพบว่า   ธนาคารเพ่ือการพฒันาแบบพหุ -
ภาคีหลายแห่งก าลงัปรับเปล่ียนไปใช้นโยบายซึง่มีพืน้ฐานอยู่บนหลกัการ (principles-based policy) ซึง่ถือว่า
เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในขณะเดียวกัน การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตัติามนโยบายการส่ือสารสาธารณะ ประจ าปีพ.ศ. 2554  แสดงให้เห็นว่า นอกจากจ านวนเอกสารท่ี ADB 
ต้องเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ (www.adb.org) จะมีปริมาณสงูขึน้แล้ว   ความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบ

                                                
1  ADB. 2559. การทบทวนนโยบายการสือ่สารสาธารณะ. https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review 
2  เรียงตามล าดบัก่อนหลงั: บงัคลาเทศ  เนปาล  ฟิลิปปินส์   ทาจิกิสถาน  ไทย กมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน-
ลาว  เวียดนาม แคนาดา  สหรัฐฯ  ยโุรป (จากเยอรมนี)  ออสเตรเลยี  ติมอร์ตะวนัออก  ฟิจิ  อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย 

https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review
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ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นประจ า รวมทัง้ปริมาณของค าร้องขอข้อมูลท่ี ADB ได้รับและ
ตอบสนองนัน้มีเพิ่มสงูขึน้ทกุปีเช่นกนั   ทว่า ข้อก าหนดเก่ียวกบัเอกสารท่ีต้องเผยแพร่ซึง่คอ่นข้างล้าสมยัท าให้
การเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปอยา่งทนัทว่งทีตามท่ีควรจะเป็น  
 

4. ข้อเสนอแนะในการปรับเปล่ียนนโยบายการส่ือสารสาธารณะ พ.ศ. 2554: ด้วยเหตผุลท่ีกล่าว
มาแล้ว  จงึได้มีการเสนอแนะให้ปรับเปล่ียนนโยบายโดยมุง่เน้นหลกัการมากกวา่กฎกตกิา  ซึง่ยงัด ารงหลกัการ
พืน้ฐานดัง้เดิมของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่  รวมทัง้ มีการเสนอให้จัดท าเอกสารแยกต่างหากเพ่ือลง
รายละเอียดของการน านโยบายท่ีปรับเปล่ียนแล้วไปปฏิบตัิให้เกิดผล ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หากจ าเป็น    
การเปล่ียนแปลงนีจ้ะท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัสิามารถท าหน้าท่ีของตนได้อย่างชดัเจนและมีความยืดหยุ่นยิ่งขึน้  
อีกทัง้ยังท าให้สาธาณชนสามารถคาดเดาได้ง่ายขึน้ว่าข้อมูลข่าวสารของ ADB ประเภทใดบ้างท่ีเปิดเผยได้
หรือไม่อาจเปิดเผย   การเตรียมการเพ่ือน านโยบายไปปฏิบตัิท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้ทนัสมยัจะช่วยให้ ADB 
สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้และเพิ่มพนูประสิทธิผลของนโยบายด้วย  นอกจากนี ้ ยงัมี
การเสนอแนะให้ลบข้อมูลท่ีเ ก่ียวกับภูมิหลังซึ่ง ล้าสมัยและแนวทางการส่ือสารสาธารณะ (Public 
Communications Approach) ออกจากเอกสารนโยบาย    ส่วนแนวทางการส่ือสารสาธารณะส าหรับการ
ส่ือสารองค์กรจะถกูน าไปรวมกบัแนวทางด้านวิเทศสมัพนัธ์ (External Relations Framework) ฉบบัล่าสดุของ 
ADB ในภายหลงั  
 

5. ร่างเอกสารส าหรับการปรึกษาหารือฉบบัท่ีสองนีจ้ะช่วยกลัน่กรองและอธิบายหลกัการและข้อยกเว้น
บางประการในร่างแรกให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัได้ย้ายข้อก าหนดส าหรับการเตรียมการเพ่ือน า
นโยบายไปปฏิบตัิบางส่วนซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการร้องขอข้อมลูและการอุทธรณ์ไปบรรจุในรายละเอียดเร่ืองการ
เตรียมการเพ่ือน านโยบายไปปฏิบตัิซึ่งอยู่ในคูมื่อปฏิบตัิการของบคุลากร ADB (ADB’s Operations Manual)    
ความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์จะถกูน าไปใช้ในการจดัท ารายงานการวิจยั (working paper) และเอกสารนโยบาย
ฉบบัทางการ ซึ่งต้องน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารของ ADB เพ่ือพิจารณา   หากได้รับการอนมุตัิจากคณะ
กรรมการบริหารแล้ว นโยบายใหม่นีจ้ะมีผลบงัคบัใช้ภายใน 6 เดือนหลงัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิ  ส่วนเอกสารท่ี
ระบรุายละเอียดของการเตรียมการเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติจะถกูจดัท าขึน้ตา่งหากจากเอกสารนโยบาย  และ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริหารของ ADB ได้พิจารณาเชน่กนั   หากได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหาร 
ข้อก าหนดต่าง ๆ อนัเก่ียวข้องกับการเตรียมการเพ่ือน านโยบายไปปฏิบตัิจะมีผลบงัคบัใช้ในเวลาเดียวกันกับ
นโยบาย   
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II. บทน า 

6. วัตถุประสงค์ของนโยบายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information Policy – AIP) คือการ
ส่งเสริมความเช่ือมัน่ใน ADB ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้เพิ่มพูนประสิทธิผลของการพฒันาภายใต้การ
ปฏิบตังิานของ ADB    นโยบายนีส้นบัสนนุการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  การแสดงความรับผิดชอบ  และการมี
ส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในโครงการด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิกซึ่ง ADB มีส่วน
สนบัสนนุ   และรับรองสิทธิของประชาชนในการแสวงหา  รับ และสง่ตอ่ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานของ ADB    
 

7. นโยบายนีมี้ผลบงัคบัใช้กับเอกสารและข้อมูลข่าวสารท่ี ADB จดัท า  หรือก าหนดให้ผู้กู้ ยืมหรือลูกค้า
ต้องจดัท า หรือท่ีจดัท าโดยผู้ อ่ืนเพ่ือสง่มอบตอ่ ADB   

III. นโยบาย 

ก. หลักการชีน้ า 
 

8. นโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการดงัตอ่ไปนี ้: 

(i) การเปิดเผยข้อมูลท่ีกระจ่างชัด  ทันต่อเหตุการณ์ และเหมาะสม  ADB จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
การด าเนินงานของธนาคารอยา่งชดัเจน  ทนัตอ่เหตกุารณ์ และเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของ ADB ได้อย่างมีนยัส าคญั  และเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล
อีกด้วย  

(ii) การสันนิษฐานว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยได้ (Presumption in favor of disclosure)   ADB จะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทัง้หมดท่ีมีในครอบครอง นอกเสียจากว่าข้อมูลและข่าวสารดังกล่าวจะอยู่ใน
รายการยกเว้นตามท่ีได้ระบไุว้ในนโยบาย 

(iii) ข้อจ ากัดในการยกเว้น     การเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มท่ีอาจไม่สามารถท าได้ในทุกสถานการณ์  
ยกตวัอย่างเช่นในกรณีท่ี  ADB จ าเป็นต้องส ารวจความเป็นไปได้  แบง่ปันข้อมลูแก่ประเทศสมาชิก  หรือ
เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเป็นการภายใน  หรือในกรณีท่ี ADB 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความจ าเป็นเฉพาะด้านบางประการของการด าเนินโครงการนอกภาครัฐและของ
ลูกค้า  หรือปกป้องความเป็นส่วนตวัของบุคลากรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอนัชอบธรรมของทัง้ ADB 
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เองและของลูกค้า 3  ดังนัน้นโยบายนีจ้ึงก าหนดให้มีการยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลบางประเภทโดยมี
ข้อจ ากดัเพ่ือเป็นการสร้างสมดลุย์ระหว่างสิทธิและประโยชน์หรือผลเสียท่ีจะตกตอ่บางฝ่าย       อยา่งไรก็
ตาม  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด    ADB อาจต้องขอสงวนสิทธ์ิในการไม่บงัคบัใช้ข้อยกเว้น
ส าหรับการเปิดเผยข้อมลู  หรือปฏิเสธท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูซึง่โดยปกตแิล้วจะต้องเผยแพร่ด้วยเชน่กนั   

(iv) การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก (Proactive disclosure)   ADB จะแบ่งปันความรู้และข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างทนัท่วงทีเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    ในขณะท่ี
เว็บไซต์ของ ADB (www.adb.org) ยงัคงเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยข้อมลูเชิงรุก    ADB ยงัมีการใช้
ชอ่งทางอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่เอกสารหรือขา่วสารและส่ือสารข้อมลูให้กว้างขวางยิ่งขึน้ด้วยเชน่กนั   

(v) การแบ่งปันข้อมูลและความคิด   นโยบาย AIP นัน้รวมถึงกระบวนการท่ีสาธารณชนพึงใช้เพ่ือแสวงหา  
รับ และถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารและความคิดเก่ียวกบักิจกรรมท่ี ADB มีสว่นสนบัสนนุได้อยา่งเสมอภาคกนั      
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เป็น
องค์ประกอบส าคญัของการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

(vi) การเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ    ADB 
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้กู้ ยืมและลกูค้าเพ่ือให้การส่ือสารเก่ียวกบัโครงการหรือการด าเนินงานของ ADB 
แก่ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้ มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ จะเป็นการส่ือสารสองทาง (two-way 
communication)  กระบวนการดงักล่าวจะด าเนินไปในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ 4  และอยู่ในรูปแบบท่ีประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้ มีส่วนได้เสียต่าง  ๆ จะ
สามารถแสดงความคิดเห็นของพวกเขาตอ่การออกแบบโครงการหรือการด าเนินงานของ  ADB ได้อย่างมี
นยัส าคญั    

 
                                                
3  ข้อผูกพนัทางกฎหมายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งถือเป็นความลบัทางธุรกิจของลกูค้า เป็นหลกัปฏิบตัิที่สถาบันการเงินใน
ภาคเอกชน  รวมถึงสถาบนัอื่น ๆ ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบั ADB ถือเป็นข้อก าหนดมาตรฐานในการติดต่อกบัลกูค้า  ความ
จ าเป็นที่จะปกปอ้งข้อมลูซึง่ถือเป็นความลบัทางธุรกิจนีเ้ป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางในกฎหมายวา่ด้วยเสรีภาพในการรับรู้
ข้อมลูขา่วสาร  ซึง่รวมถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมลูทางการค้าที่ได้มาโดยไมเ่ปิดเผย 

4  เอกสารซึ่งวางกรอบการท างานว่าด้วยการแปลข้อมลูขา่วสาร (Translation Framework) ของ  ADB มีผลบงัคบัใช้ในปีพ.ศ. 
2550  และได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ในปีพ.ศ.  2555    กรอบการท างานดงักลา่วบญัญตัใิห้มกีารแปลเอกสารเป็นภาษา
ราชการและภาษาประจ าชาติ   หากมีความจ าเป็น  ส านกังานของ ADB ในแตล่ะประเทศจะพิจารณาวา่ควรมีการแปลข้อมลู
ขา่วสารเป็นภาษาท้องถ่ินหรือไม่    
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(vii) ความเป็นเจ้าของ  ผู้กู้ ยืมและลกูค้าของ ADB คือเจ้าของท่ีแท้จริงของโครงการท่ี ADB ให้การสนบัสนุน
หรือร่วมลงทุน   ดงันัน้ในบางกรณี   ADB จะต้องค านึงถึงมมุมองของผู้กู้ ยืมและลูกค้าเก่ียวกับเนือ้หาใน
เอกสารรวมทัง้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การเผยแพร่เอกสารนัน้ ๆ ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยเอกสารหรือข้อมลู  

(viii) กระบวนการอุทธรณ์ที่ปราศจากความคลุมเครือ   กระบวนการอทุธรณ์การตดัสินใจไมเ่ปิดเผยข้อมูล 
ของ ADB ซึ่งชัดเจนและไม่คลุมเครือ  เป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งของกรอบการเปิดเผยข้อมูลท่ีมี
ความหมาย 

(ix) การตดิตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ADB จะติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของนโยบาย เรียนรู้
บทเรียนท่ีได้ทัง้จากความส าเร็จและข้อบกพร่อง รวมทัง้ก้าวตามเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบตัใิหม่ ๆ  ให้ทนั 
 

ข. ข้อยกเว้นส าหรับการเปิดเผยข้อมูล 
 

9. ข้อยกเว้นส าหรับการเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการพิจารณาว่า    ความเสียหายซึ่ง
อาจจะเกิดขึน้ได้กับบุคคลหนึ่งหรือผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวนัน้  จะมี
มากกว่าประโยชน์ท่ีได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่         หากเอกสารหรือข้อความใดข้อความหนึ่งใน
เอกสารท่ีจะต้องน าออกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.adb.org ของ ADB ไม่ได้ถูกเผยแพร่เน่ืองจากข้อมูลท่ี
ปรากฎในเอกสารนัน้อยู่ในข่ายยกเว้น   ADB จะอ้างถึงกฎระเบียบว่าด้วยการยกเว้นท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูล 5 
 

   1.  ข้อมูลปัจจุบัน 

10. ข้อมลูหรือเอกสารประเภทตอ่ไปนีจ้ะไม่ได้รับการเปิดเผย   เว้นแตว่่าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะเข้า
ข่ายข้อก าหนดเก่ียวกับการยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะเหนือกว่าข้อยกเว้น (การยกเว้นการปฏิบตัิตามกฎท่ี
ให้ผลในเชิงบวก - Positive Override)  ซึง่ปรากฎอยูใ่นยอ่หน้าท่ี 12 ของเอกสารฉบบันี:้ 

 กระบวนการพจิารณาใคร่ครวญและตัดสินใจ 

                                                
5  หากเอกสารทัง้ฉบบัไมไ่ด้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  ในหน้าเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องจะมีการอ้างถึงเอกสารดงักลา่ว  เว้นเสยีแต่
ว่าการท าเช่นนัน้จะเป็นการละเมิดข้อยกเว้นที่จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูข่าวสาร      ในกรณีที่มีเพียงข้อความบางสว่นของเอกสาร
เทา่นัน้ท่ีถกูลบออก   จะมีค าอธิบายปรากฎอยูใ่นเอกสาร  
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(i) ข้อมลูภายในซึง่หากได้รับการเปิดเผยแล้ว จะบัน่ทอนหรือมีแนวโน้มท่ีจะบัน่ทอนคณุภาพของ
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจของ ADB   ท าให้ผู้ มีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
ตา่ง ๆ ไมส่ามารถท่ีจะออกความเห็นหรือส่ือสารความคิดและแนวทางของตนเองได้อยา่งเสรี ไมว่า่จะ
เป็นการออกความเห็น หรือส่ือสารกบั หรือระหว่างผู้วา่การและผู้วา่การส ารอง  สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร  ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร  คณะผู้บริหาร   เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษาของ ADB  รวมทัง้
หนว่ยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ และบคุลากรท่ีได้รับการจดัตัง้หรือแตง่ตัง้โดย ADB    แม้ว่าโดยปกตแิล้ว  
ADB จะเปิดเผยผลลพัธ์จากการตดัสินใจขององค์กรอยา่งสม ่าเสมอ   แตย่งัจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้
การน าเสนอแนวคิด มมุมอง และแนวทางตา่งๆ เป็นการภายในสามารถกระท าได้อยา่งเสรี 

(ii) ADB จะไม่เผยแพร่บนัทึกการประชมุของคณะกรรมการบริหาร 6  ยกเว้นบนัทึกท่ีได้จากการ
ถอดเทปแบบค าต่อค า 7   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 8  และสรุปการประชุมบางเร่ือง
ของคณะกรรมการบริหารโดยประธานท่ีประชมุ 9   เน่ืองจากการเผยแพร่เอกสารดงักล่าวจะส่งผลให้
การแลกเปล่ียนความคดิเห็น  มมุมอง และแนวทางระหวา่งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารด้วยกนัไม่
อาจท าได้อยา่งตรงไปตรงมา  

                                                
6  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายนี ้ รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริหาร จะหมายถึงการประชมุของทัง้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีกรรมการบริหารแตง่ตัง้ขึน้    และรวมถึงแถลงการณ์ทัง้หมดที่แสดงหรือ
จดัท าขึน้ในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการบริหารหรือการประชมุของคณะกรรมการท่ีกรรมการบริหารแตง่ตัง้  บนัทกึที่
เก่ียวกบัการประชมุนัน้ ๆ   เช่น การถอดเทปบนัทกึการประชมุแบบค าตอ่ค า  การสรุปรายงานการประชมุ  และ/หรือสรุปการ
ประชมุของคณะกรรมการโดยประธานท่ีประชมุ  รวมทัง้บนัทกึความเข้าใจหรือการสือ่สารในรูปแบบตา่ง ๆ ระหวา่งฝ่าย
บริหารของ ADB  หนว่ยงานภายใน หรือเลขานกุารและคณะกรรมการบริหาร  รวมถึงทีเ่ป็นการสือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย   

7  บนัทกึการประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการบริหารแบบค าตอ่ค า  อาจเปิดเผยได้เมื่อมกีารร้องขอ  และเปิดเผยได้  
   ทัง้หมดหลงัจากที่ครบ 10 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการจดัท าขึน้   หากการประชมุนัน้ ๆ เกิดขึน้ในหรือหลงัวนัท่ี 2 เมษายน 2555   
   และไมม่ีข้อมลูหรืออ้างถงึข้อมลูใด ๆ    ซึง่อยูใ่นขา่ยยกเว้นตามนโยบาย 
8  รายงานสรุปการประชมุสมยัสามญัของคณะกรรมการบริหาร  จะเปิดเผยได้หลงัจากที่รายงานดงักลา่วผา่นการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริหารแล้ว  แตต้่องไมน้่อยกวา่ 60 วนัตามปฏิทินนบัจากวนัท่ีมีการประชมุ   บทบญัญตัินีม้ีผลบงัคบัใช้กบั
การประชมุคณะกรรมการบริหารสมยัสามญัที่มขีึน้ในหรือหลงัวนัที่ 2 เมษายน 2555 

9  มีผลบงัคบัใช้กบับทสรุปของประธานท่ีประชมุในการประชมุของคณะกรรมการบริหารที่เก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการ
พฒันาระดบัประเทศ   แผนยทุธศาสตร์ความร่วมมือระดบัภมูิภาค  และนโยบายหรือยทุธศาสตร์ที่ได้รับการอนมุตัิหรือ
รับรองในระหวา่งการประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการบริหาร 
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(iii) ข้อมูลท่ีถูกแลกเปล่ียน   ตระเตรียม  หรือได้มาในระหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการ
พิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจระหว่าง ADB กับประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท่ี
ท างานร่วมกับ ADB  ซึ่งหากเปิดเผยไปแล้วจะบั่นทอน หรือมีแนวโน้มท่ีจะบั่นทอนคุณภาพของ
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจของ ADB และกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและ
ตดัสินใจระหว่าง ADB กบัประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ี ADB ร่วมงานด้วย   ท าให้ผู้ มีสว่น
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ไม่สามารถท่ีจะออกความเห็นหรือส่ือสารความคิดเห็นของตน
ออกมาได้อยา่งเตม็ท่ี   

 ข้อมูลซึ่งได้มาโดยไม่เปิดเผย 

(iv) ADB มีพนัธะท่ีจะต้องปกปอ้งข้อมลูซึง่ได้มาโดยไมเ่ปิดเผย โดย ADB ไมส่ามารถท่ีจะอนญุาต
ให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมลูซึง่ประเทศสมาชิกหรือบคุคลท่ีสามให้ไว้แก่ ADB เป็นการภายในได้ เว้นแต่
ได้รับอนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบคุคลท่ีสามหรือประเทศนัน้ๆ 

(v) ข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ หรือข้อมลูข่าวสารท่ีผู้ ใดผู้หนึ่งให้ไว้แก่ ADB   ซึ่งเม่ือน าไปเปิดเผยแล้ว 
จะท าให้หรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ทางการค้า  
ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือฐานะทางการแข่งขนัของบคุคลผู้ เป็นแหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลอ่ืน
ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว   

(vi) ข้อมูลทางธุรกิจท่ีเป็นความลับภายใต้สัญญาปกปิดความลับหรือสัญญาเก่ียวกับการไม่
เปิดเผยข้อมลูท่ี ADB ได้ท าขึน้กบัลกูค้า หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

 ข้อมูลส่วนบุคคล  

(vii)  ข้อมูลส่วนบุคคลใดใดก็ตามซึ่งหากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะกระทบต่อ
ความเป็นส่วนตวัของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง   เว้นแตว่่าจะได้รับการยินยอมจากบคุคลนัน้ ๆ  หรือสามารถ
เปิดเผยได้ตามกฎระเบียบของ ADB  ตวัอยา่งของข้อมลูประเภทนีร้วมถึงข้อมลูท่ีเก่ียวกบักระบวนการ
แตง่ตัง้และคดัเลือกบุคลากร   ข้อตกลงในสญัญาจ้างงาน     การประเมินผลการท างาน   ข้อมลูทาง
การแพทย์ส่วนบุคคล    การส่ือสารส่วนบุคคล ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งภายในและกลไกการอทุธรณ์ รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบสวน  
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  ข้อมูลทางการเงนิ 

(viii) ข้อมูลทางการเงินซึ่งเม่ือเปิดเผยแล้วอาจส่งผลเสียต่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลเสียต่อ
ประโยชน์อนัชอบธรรมทางการเงินหรือทางการค้าและกิจการตา่ง ๆ ของ ADB  เชน่ ประมาณการการ
กู้ ยืมเงินในอนาคตของ ADB    การคาดการณ์ด้านการเงิน     ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจของฝ่าย
บริหารการเงินของ ADB ท่ีจะลงทนุในโครงการตา่งๆ   การประเมินความเส่ียงและการวิเคราะห์
ความนา่เช่ือถือทางการเงิน  การประเมินความเส่ียงของผู้กู้ ยืมและลกูค้ารายอ่ืน       หรือข้อมลูใดใดก็
ตามซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเคล่ือนไหวของตลาดทนุและตลาดการเงิน     

(ix) ข้อมูลทางการเงินซึ่งหากเปิดเผยแล้วอาจส่งผลเสียต่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการบริหารจดัการเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

   ความม่ันคงและความปลอดภัย   

(x) ข้อมลูท่ีหากเปิดเผยแล้ว อาจเป็นอนัตรายต่อหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอนัตรายต่อชีวิต    
สุขภาพ   ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของปัจเจกบุคคล  ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของ
สินทรัพย์ในครอบครองของ ADB    หรือสร้างความเสียหายแก่การปอ้งกนัประเทศหรือความมัน่คงของ
ชาต ิ

 เร่ืองทางกฎหมายหรือที่เก่ียวกับการสืบสวน 

(xi) ข้อมลูใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นเอกสิทธ์ิทางความลบั (attorney-client privilege) ระหวา่งทนายความ
ผู้ รับมอบอ านาจกับลูกความ    (รวมถึงการติดต่อส่ือสารกับท่ีปรึกษาทางกฎหมายของ ADB หรือ
ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายจากภายนอกด้วย)    หรือข้อมูลใดใดก็ตามซึ่งเม่ือเปิดเผยแล้ว   จะละเมิด
หรือมีแนวโน้มท่ีจะละเมิดข้อตกลงวา่ด้วยเอกสิทธ์ิทางความลบัระหวา่งทนายความกบัลกูความ    หรือ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 10  

 

                                                
10  ซึง่อาจรวมถึงข้อจ ากดัภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายการธนาคาร และ
กฎหมายลขิสทิธ์ิ 
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(xii)  ข้อมูลท่ีส่งมอบต่อ ADB อันเป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวหาว่าได้มีการทุจริตฉ้อฉล  การ
ประพฤติมิชอบ   หรือการละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของ ADB 11  หรือข้อมูลอนั
เก่ียวข้องกับการสืบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตฉ้อฉล  การประพฤติมิชอบ   หรือการละเมิด
กฎระเบียบว่าด้วยการตอ่ต้านการทจุริตของ ADB     รวมทัง้ข้อมลูซึง่เม่ือเปิดเผยแล้วจะสง่ผลเสียหรือ
มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานยุติธรรม    เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ี
สามารถเปิดเผยได้ภายใต้กฎระเบียบส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุลากรของ ADB หรือกฎระเบียบ
เก่ียวกบัการสืบสวน    บทบญัญตัใินยอ่หน้านีมี้ผลบงัคบัใช้กบัการเปิดเผยช่ือเสียงเรียงนามของบุคคล
ผู้น าข้อมลูภายในอนัเก่ียวกบัการใช้อ านาจในทางท่ีมิชอบหรือการทจุริตใดใดมาเปิดเผยตอ่สาธารณะ  
(หรือท่ีเรียกกันว่าผู้ เป่านกหวีด –  whistleblower)   เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้นัน้     
หรือในกรณีท่ีข้อมูลนัน้จะเป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ภายใต้กฎระเบียบส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของบคุลากรของ ADB     หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการตรวจสอบกองทุน 12    

(xiii) (ก) รายงานการตรวจสอบภายในท่ีจดัท าโดยส านกังานตรวจสอบการเงินของ ADB  (ADB’s 
Office of the Auditor General) ซึ่ งอาจระบุถึ ง ข้อมูล ท่ีละเ อียดอ่อนเ ก่ียวกับระบบภายใน ท่ี
บุคคลภายนอกสามารถน าไปใช้ในทางท่ีเส่ือมเสียต่อ ADB ได้ 13    และ (ข) รายงานการตรวจสอบ
กองทุนซึ่ง ADB เป็นผู้บริหาร ซึ่งจัดท าโดยผู้ สอบบญัชีจากภายนอก  หากเปิดเผยแล้วจะเป็นการ
ละเมิดมาตรฐานการสอบบญัชีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 14 

                                                
11 ADB. 2010. Anticorruption and Integrity: Our Framework Policies and Strategies. Manila.   
   https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf; 
และ   ADB. 1998. Anticorruption Policy. Manila.  (ซึง่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม) 

12  ข้อยกเว้นข้อนีไ้มค่รอบคลมุความเห็นของผู้สอบบญัชีและงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว  ซึ่งถกูเผยแพร่ตอ่สาธารณะ
ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปีของ ADB   

13  รายงานสรุปประเด็นส าคญั ๆ ของการตรวจสอบภายในของ ADB   รวมทัง้ผลการตรวจสอบภายในทกุประเภทที่จดัอนัดบั
ความเสีย่งให้อยูใ่นขัน้สงูและปานกลาง จะถกูสง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบท่ีขึน้ตรงตอ่ของคณะกรรมการบริหารด้วย 

14  ADB ใช้มาตรฐานการบญัชีและการตรวจสอบบญัชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปในสหรัฐอเมริกา การจดัท างบการเงินส าหรับ
กองทนุบางประเภทที่ ADB เป็นผู้บริหารนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งอาจแตกตา่ง
จากมาตรฐานการบญัชีอนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปในสหรัฐฯ อยู่บ้าง  แต่ยงัคงต้องผ่านการตรวจสอบบญัชีด้วยมาตรฐาน
เดียวกนักบัในสหรัฐฯ    ในกรณีเช่นนี ้  มาตรฐานตรวจสอบบญัชีของสหรัฐฯ อนญุาตให้ผู้ตรวจสอบบญัชีสามารถจ ากดัการ

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf
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 2. ข้อมูลทางประวัตศิาสตร์ 

11. ข้อมลูใดก็ตามท่ีเก่ียวกบัโครงการซึง่ ADB ให้การสนบัสนนุ  นโยบาย  ยทุธศาสตร์  และการด าเนินงาน
โดยทัว่ไปของ ADB และอยู่ในครอบครองของ ADB มานานกว่า 20 ปี   นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าข้อมลูดงักล่าว
ขึน้หรือวันท่ีมีการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ADB   จะถือเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และจะได้รับการ
เปิดเผยเม่ือมีการร้องขอ 15   ยกเว้นข้อมลูท่ีอยูใ่นขา่ยยกเว้นตามท่ีระบไุว้ในย่อหน้าท่ี 10 (iv-vii) ถึง (ix-xii) และ
(xiii)(หมวด ข.) 

 

 3. การยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะเหนือกว่าข้อยกเว้น (การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่
ให้ผลในเชิงบวก - POSITIVE OVERRIDE) 

12. แม้จะมีบทบัญญัติเก่ียวกับประเภทของข้อมูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้    ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกยงัสามารถย่ืนค าร้องขอให้ ADB เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวได้เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณะ  ทัง้นี ้ ADB จะ
สามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีได้ร้องขอเข้ามานัน้ได้   หากเห็นว่าประโยชน์ท่ีสาธารณชนจะได้รับจากการเปิดเผย
ข้อมลูดงักล่าวมีมากกว่าความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้   ข้อเสนอแนะให้เปิดเผยหรือปฏิเสธค าร้องขอให้เปิดเผย
ข้อมลูนัน้ ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร   สว่นเอกสารหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจาก
นีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัจิากประธานบริหาร    

 4. การสงวนสิทธ์ิของ ADB ต่อการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล (การยกเว้นการปฏิบิตติามกฎ
ที่ให้ผลในเชิงลบ – NEGATIVE OVERRIDE)  

13. ในกรณีพิเศษ   ADB ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งปกติแล้วจ าเป็นต้องเปิดเผย    หากได้
พิจารณาแล้วว่าความเสียหายท่ีจะเกิด หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมูลนัน้  ๆ มีมากกว่า
ประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อสาธารณชนจากการน าข้อมูลดงักล่าวไปเผยแพร่    อย่างไรก็ดี   การตดัสินใจท่ีจะท า
เชน่นัน้สงวนสิทธ์ิให้เฉพาะคณะกรรมการบริหารเทา่นัน้ท่ีสามารถท าได้    

 

                                                

เผยแพร่ข้อมลูทางการเงินของกองทนุดงักลา่ว รวมทัง้ความเห็นที่เก่ียวข้องของผู้ตรวจสอบบญัชี ให้อยูใ่นเฉพาะกลุม่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีกบักองทนุเทา่นัน้ เช่น ผู้บริจาคเงินเข้ากองทนุ  หรือผู้ รับผิดชอบบริหารจดัการกองทนุ     

15  ข้อมลูที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจะได้รับการเปิดเผยตามบทบญัญตัิในยอ่หน้าที่10 (ii) 
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IV. การขอข้อมูลและการอุทธรณ์ 

ก.   การย่ืนขอข้อมูล 

14.  การย่ืนขอข้อมูลและเอกสารทัง้หมดต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่ีผู้ ร้องขอสามารถส่งค าร้องไป
ยงัส านกังานใหญ่ของ ADB    ส านกังานผู้แทนประจ าประเทศหรือส านกังานตวัแทนของ ADB   หรือส่งไปยงั
แผนกหรือส านกังานของ ADB ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง    รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีส าหรับสง่ค าขอจะปรากฎอยู่
บนเว็บไซต์ของ ADB (www.adb.org) และเพ่ือช่วยให้ ADB สามารถค้นหาข้อมูลท่ีท่านต้องการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม   ผู้ ย่ืนค าขอจงึควรระบขุ้อมลูท่ีต้องการอยา่งจ าเพาะเจาะจงท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถท าได้  
 

15.   การย่ืนขอข้อมลูตอ่ ADB สามารถกระท าได้ทัง้ในภาษาองักฤษ  ภาษาทางการ  หรือภาษาประจ าชาติ
ใด ๆ ของประเทศสมาชิก    โดยส านกังานผู้แทนประจ าประเทศท่ีเก่ียวข้องจะท าหน้าท่ีพิจารณาค าขอข้อมลู
และเอกสารท่ีสง่มาในภาษาท่ีอยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของส านกังาน 16 

16.   ADB  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธค าขอท่ีไม่สมเหตุสมผลหรือไม่มีหลกัฐานสนับสนุน  ค าร้องขอแบบ
กว้าง ๆ ไม่จ าเพาะเจาะจง และค าขอใด ๆ ท่ีจะส่งผลให้ ADB ต้องสร้าง พฒันา หรือเรียบเรียงข่าวสารหรือ
ข้อมูลท่ีไม่มีอยู่ในระบบ หรือไม่สามารถค้นหาผ่านระบบการจัดการบันทึกข้อมูลของ ADB ในปัจจุบันได้   
บทบัญญัตินีส้ามารถใช้ได้กับค าขอซ า้ ๆ หรือค าขอท่ีไม่สมเหตุสมผล ในกรณีท่ีค าขอข้อมูลนัน้เป็นค าขอ
เก่ียวกับเร่ืองเดียวกัน จากบุคคล องค์กร หรือกลุ่มเดียวกันกับท่ี ADB ได้ให้ค าตอบไปแล้วว่าท าไมจึงไม่
สามารถให้ข้อมลูได้ 

                                                
16  ภาษาองักฤษจะเป็นภาษามาตรฐานในการตอบสนองตอ่ค าร้องขอข้อมลู  แตอ่าจมีการแปลให้เป็นภาษาท้องถ่ินได้   ขึน้อยู่
กบัสถานการณ์ในท้องถ่ินนัน้ ๆ  
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17.  ADB จะส่งหนงัสือยืนยนักลบัไปยงัผู้ ย่ืนค าขอเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าได้รับเร่ืองแล้ว   รวมทัง้แจ้งให้ผู้ ร้อง
ขอทราบถึงการตัดสินใจของ ADB ต่อค าขอของตนเองภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 17   ส าหรับค าขอท่ี
ซบัซ้อน18   ADB อาจขยายระยะเวลาในการตอบสนองตอ่ค าขอนัน้ ๆ โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ ร้องขอรับทราบ     
 

ข. คณะกรรมการการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร  

18.   คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information Committee –  AIC) ของ ADB จะ
ท าหน้าท่ีตีความ  ตรวจสอบ  และทบทวนข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมลูภายใต้นโยบายนี ้ รวมทัง้ตรวจสอบ
การน านโยบายไปปฏิบตัิให้เกิดผล      ประธานบริหารของ ADB  จะเป็นผู้ เสนอช่ือคณะกรรมการ AIC ซึ่งจะ
คัดเลือกจากบุคลการระดับอาวุโสขององค์กร   และ AIC จะขึน้ตรงต่อประธานบริหารเท่านัน้     AIC จะ
สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการก่ีครัง้ก็ได้ตามความจ าเป็นเพ่ือตรวจสอบค าขอข้อมูลท่ีถูกปฏิเสธโดย
หน่วยงานหรือส านกังานอ่ืนของ ADB    AIC มีอ านาจท่ีจะยืนยนัหรือกลบัค าตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธการเข้าถึง
ข้อมลูท่ีร้องขอ   ยกเว้นการตดัสินใจจ ากัดการเข้าถึงข้อมลูท่ีกระท าโดยคณะกรรมการบริหาร (ดยู่อหน้าท่ี 13 
ประกอบ)    นอกจากนี ้ AIC ยงัมีอ านาจท่ีจะพิจารณาค าร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมลูซึง่อยู่ในขา่ยยกเว้นเพ่ือ
ประโยชน์ตอ่สาธารณะอีกด้วย    

 

ค. การอุทธรณ์ 
 

19.   ADB ได้ออกแบบกระบวนการอทุธรณ์แบบสองขัน้ตอนขึน้มาเพ่ือให้ผู้ ร้องขอข้อมลูสามารถย่ืนอทุธรณ์
การตดัสินใจของ ADB ได้   หากพวกเขาเช่ือวา่การท่ี ADB ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมลูท่ีร้องขอนัน้เป็นการละเมิด
นโยบายการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ ADB เอง  รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีส าหรับสง่ค าอทุธรณ์จะปรากฎอยู่
บนเว็บไซต์ของ ADB (www.adb.org)    การส่งมอบข้อมูลตามท่ีร้องขอให้แก่ผู้ ย่ืนอุทธรณ์จะเท่ากับเป็นการ
แก้ไขความผิดพลาดในชัน้ต้นท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการพิจารณาค าขอข้อมลูไปโดยปริยาย    
 

                                                
17  ระยะเวลานีจ้ะไม่ใช้ในกรณีที่ ADB ขอสงวนสิทธ์ิตามย่อหน้าที่ 13  ที่จะไม่เปิดเผยข้อมลูซึ่งโดยปกติแล้วต้องเปิดเผย และ
เมื่อเกิดกรณีเช่นนัน้ขึน้  ADB จะน าเร่ืองดงักล่าวขึน้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
ตดัสนิใจขัน้สดุท้าย 

18 ค าร้องขอที่ซบัซ้อนรวมถึงการแสวงหาข้อมลูจากมากกว่าหนึ่งแหลง่   การร้องขอข้อมลูที่ประกอบด้วยเอกสารเป็นจ านวน
มาก  การรวบรวมข้อมลูเป็นระยะเวลาหลายปี   การจดัเรียงและการเช่ือมโยงข้อมลูดิบ  และข้อมลูที่เก่ียวกบัผลการศกึษา
หรือตรวจสอบ   เป็นต้น    

http://www.adb.org/
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20.   รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการอทุธรณ์แบบสองขัน้ตอนมีดงัตอ่ไปนี:้  

 1.  ขัน้ตอนแรก: คณะกรรมการการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 

21.   ผู้ ร้องขอข้อมลูท่ีถกู ADB ปฏิเสธอาจย่ืนอทุธรณ์ตอ่ AIC ได้หากผู้ ร้องขอสามารถท่ีจะ (i) แสดงให้เห็น
ว่าการย่ืนขอข้อมูลในชัน้ต้นนัน้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ภายใต้นโยบายนีอ้ย่างแท้จริง  (ii) น าเสนอข้อ
โต้แย้งท่ีสมเหตสุมผลว่าการปฏิเสธของ ADB ถือเป็นการละเมิดนโยบายด้วยการจ ากัดการเข้าถึงข้อมลูท่ีร้อง
ขอ หรือ (iii) แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ท่ีสาธารณชนจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลนัน้มีมากพอท่ีจะท าให้กฎ
ข้อบงัคบัซึง่จ ากดัการเข้าถึงข้อมลูนัน้ ๆ ต้องถกูยกเลิกไป   

 2.  ขัน้ตอนท่ีสอง: คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ 

22.   หาก AIC ยืนยนัว่าการตดัสินใจปฏิเสธค าขอข้อมูลในชัน้ต้นนัน้เป็นการถูกต้องแล้ว   แต่ผู้ ร้องขอยัง
เห็นว่า ADB ได้ละเมิดนโยบายของตนเองด้วยการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูซึ่งปกติแล้วจะต้องเปิดเผย   บคุคลผู้
นัน้สามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ (Independent Appeals Panel – IAP) ได้ในภายหลงั   
ทัง้นี ้IAP มีอ านาจท่ีจะยืนยนัหรือกลบัค าตดัสินของ AIC โดยการตดัสินใจของ IAP ถือเป็นท่ีสิน้สดุ      
   
23.  IAP ไม่มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์การตดัสินใจใด ๆ ของประธานหรือคณะกรรมการบริหารของ ADB    
หากวา่ค าอทุธรณ์ดงักลา่วเก่ียวข้องกบัการยกให้ประโยชน์ตอ่สาธารณะอยูเ่หนือข้อยกเว้น (Positive Override) 
หรือค าอทุธรณ์ตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการบริหารของ ADB ท่ีจะสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลู
ท่ีปกตแิล้วต้องเปิดเผย (Negative Override) 
 

24.  สมาชิกของ IAP จะประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกสามคน ซึ่งจะ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอย่างเป็นเอกเทศจาก ADB   ประธานบริหารของ ADB จะเป็นผู้ เสนอช่ือสมาชิก IAP ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตั ิ

 3.  การย่ืนอุทธรณ์และการแจ้งผลการพจิารณาค าอุทธรณ์ 

25.   การย่ืนอทุธรณ์ตอ่ AIC ทัง้หมดจะต้องย่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 90 วนัตามปฏิทิน หลงัจากการ
ตดัสินใจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลูท่ีร้องขอของ ADB ในชัน้ต้น สว่นการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ IAP ทัง้หมดจะต้องท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรภายใน 90 วนัตามปฏิทิน   หลงัจากท่ี AIC ได้ยืนยนัว่าการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลูในชัน้ต้น
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ของ ADB นัน้ถกูต้องแล้ว   การย่ืนเร่ืองอทุธรณ์ท่ีเกินจากก าหนดเวลานีจ้ะไม่ได้รับการพิจารณา    ค าอทุธรณ์
ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี:้         

 (i)   รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูท่ีร้องขอครัง้แรก และ 
 (ii) แถลงการณ์อธิบายข้อเท็จจริงและเหตผุลสนบัสนนุข้ออ้างของผู้ ย่ืนอทุธรณ์ท่ีวา่ ADB ได้ 
  ละเมิดนโยบาย  หรือข้ออ้างเก่ียวกบัการยกให้ประโยชน์ตอ่สาธารณะอยูเ่หนือข้อยกเว้น   

26.   ผู้ ย่ืนอุทธรณ์จะได้รับหนงัสือแจ้งหากค าอุทธรณ์ของตนเองไม่ได้รับการพิจารณา ในกรณีท่ี (i) ผู้ ย่ืน
อุทธรณ์ไม่ได้ย่ืนเร่ืองเข้ามาภายในเวลาท่ีก าหนด (ii)   ผู้ ย่ืนอุทธรณ์ไม่ได้ให้ข้อมูลท่ีสมเหตุสมผลพอท่ีจะ
สนบัสนนุค าอทุธรณ์นัน้ๆ หรือ (iii) AIC หรือ IAP ไมมี่อ านาจพิจารณาเร่ืองท่ีอทุธรณ์เข้ามา     

ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย AIP กับนโยบายอ่ืน ๆ ของธนาคาร 
 

27.   เม่ือมีการอ้างถึงนโยบายใดใดก็ตามของ ADB ในเอกสารฉบบันี ้ให้เข้าใจว่าเป็นนโยบายท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด มิใช่นโยบายซึ่งมีอยู่ ณ วันท่ีนโยบาย AIP นีมี้ผลบังคับใช้ และหากมีข้อขัดแย้งใด ๆ 
ระหวา่งนโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารนีก้บัข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูตามนโยบายอ่ืน ๆ ซึง่ได้รับการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารของ ADB แล้ว ให้ถือวา่หลกัการของ AIP อยูเ่หนือหลกัการตามนโยบายอ่ืนๆ   
 

จ..  การปฏิบัตติามนโยบายและข้อก าหนด 
 

28.   กลไกการอุทธรณ์ของ AIP ซึ่งปรากฎอยู่ในย่อหน้าท่ี 19 ถึง 26 ของเอกสาร   และการตรวจสอบการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบภายใต้กลไกความรับผิดชอบของ ADB 19  จะมีผลบงัคบัใช้กบันโยบายนี ้
 

V. การตดิตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 

29.   ADB จะคอยติดตามประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบตัิและเผยแพร่รายงานการตรวจสอบท่ีจดัท า
เป็นรายปีแก่สาธารณชนทางเว็บไซต์   การปรับปรุงแก้ไขนโยบายนีส้ามารถท าได้ตามความเหมาะสม 

                                                
19  ADB.  กลไกความรบัผิดชอบ. https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main   

https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main

