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I.	 บทนำานโยบาย

1   การเตรียมการเพ่ือนำานโยบายไปปฏิบัติจะถูกระบุไว้ภายใต้หัวข้อกระบวนการดำาเนินงานในคู่มือการปฏิบัติงานของ ADB  

(ADB’s Operations Manual) (ซ่ึงอาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม)

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to    
 Information Policy - AIP) คือ การส่งเสริมความเชื่อมั่นใน ADB ให้แก่ผู้มี 
 ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิผลของการพัฒนาภายใต้การปฏิบัติ  
 งานของ ADB นโยบายนี้สนับสนุนการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส การแสดง  
 ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการด้านการ  
 พัฒนาต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกซึ่ง ADB มีส่วนสนับสนุน และ 
 รับรองสิทธิของประชาชนในการแสวงหา รับ และส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการ 
 ดำาเนินงานของ ADB 
 
2. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับเอกสารและข้อมูลข่าวสารที่ ADB จัดทำา รวม 
 ถึงเอกสารที่กำาหนดให้ผู้กู้ยืมหรือลูกค้าต้องจัดทำา หรือที่จัดทำาโดยผู้อื่นเพื่อ  
 ส่งมอบต่อ ADB อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำาเนินงานของADB  
 นโยบายนี้จะถูกนำามาปฏิบัติให้สอดคล้องกับรายละเอียดหลักเกณฑ์การ 
 เตรียมการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะผู้บริหารของ ADB และเปิดเผย 
 ต่อสาธารณะตามหลักของกระบวนการดำาเนินงานโดยทั่วไปของ ADB1
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II.	 หลักการเชิงนโยบายและข้อยกเว้น

ก.	หลักการเชิงนโยบาย 
 
3. นโยบายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการดังต่อไปนี้ : 

 (i) การเปิดเผยข้อมูลที่กระจ่างชัด	ทันต่อเหตุการณ์	และเหมาะสม ADB  
  จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานของธนาคารอย่างชัดเจน ทันต่อ   
  เหตุการณ์ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีส่วน  
  ร่วมในการปฏิบัติงานของ ADB ได้อย่างมีนัยสำาคัญ และเป็นการส่งเสริม 
  ธรรมาภิบาลอีกด้วย  
  
 (ii) การสันนิษฐานว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยได ้ (Presumption in favor of   
  disclosure) ADB จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นอกเสียจากว่าข้อมูลและ 
  ข่าวสารดังกล่าวจะอยู่ในรายการยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย
 
 (iii) ข้อจำากัดในการยกเว้น การเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่อาจไม่สามารถทำาได้ในทุก  
  สถานการณ์  ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ ADB จำาเป็นต้องสำารวจความเป็นไปได้   
  แบ่งปันข้อมูลแก่ประเทศสมาชิก หรือเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้แสดงความ  
  คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นการภายใน หรือในกรณีที่ ADB จำาเป็นต้องคำานึง 
  ถึงความจำาเป็นเฉพาะด้านบางประการของการดำาเนินโครงการนอกภาครัฐและของ  
  ลูกค้า2 หรือปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคลากรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอัน 
  ชอบธรรมของทั้ง ADB เองและของลูกค้า ดังนั้นนโยบายนี้จึงกำาหนดให้มีการยกเว้น 
  การเปิดเผยข้อมูลบางประเภทโดยมีข้อจำากัดเพื่อเป็นการสร้างสมดุลย์ระหว่างสิทธ ิ
  และประโยชน์ หรือผลเสียที่จะตกต่อบางฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ  
  จำาเป็นอย่างยิ่งยวด ADB อาจต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่บังคับใช้ข้อยกเว้นสำาหรับ  
  การเปิดเผยข้อมูล (ย่อหน้าที่ 6) หรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลซึ่งโดยปกติแล้วจะ  
  ต้องเผยแพร่ด้วยเช่นกัน (ย่อหน้าที่ 7)
 
 
  
2 ข้อผูกพันทางกฎหมายท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลซ่ึงถือเป็นความลับทางธุรกิจของลูกค้า เป็นหลักปฏิบัติท่ีสถาบันการเงินในภาค

เอกชน รวมถึงสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ ADB ถือเป็นข้อกำาหนดมาตรฐานในการติดต่อกับลูกค้า ความจำาเป็นท่ีจะ

ปกป้องข้อมูลซ่ึงถือเป็นความลับทางธุรกิจน้ีเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ซ่ึงรวมถึงข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลทางการค้าท่ีได้มาโดยไม่เปิดเผย 
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 (iv) การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก (Proactive disclosure) ADB จะแบ่งปันความรู้และ  
  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่างๆ อย่างทันท่วงทีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
  ตัดสินใจ ในขณะที่เว็บไซต์ของ ADB ยังคงเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล 
  เชิงรุก ADB ยังมีการใช้ช่องทางอื่นๆ เพื่อเผยแพร่เอกสารหรือข่าวสารและสื่อสาร  
  ข้อมูลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 (v) การแบ่งปันข้อมูลและความคิด นโยบาย AIP นั้นรวมถึงกระบวนการที่สาธารณชน  
  พึงใช้เพื่อแสวงหา รับ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความคิดเกี่ยวกับการ  
  ดำาเนินงานของ ADB ได้อย่างเสมอภาคกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ 
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เป็นองค์ประกอบ  
  สำาคัญของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 (vi) การเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย		
	 	 อื่นๆ ADB ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้กู้ยืมและลูกค้าเพื่อให้การสื่อสารเกี่ยวกับ 
  โครงการของ ADB แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย  
  ต่างๆ จะเป็นการสื่อสารสองทาง (two-way communications) กระบวนการ 
  ดังกล่าวจะดำาเนินไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ3    
  และอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  
  จะสามารถแสดงความคิดเห็นของพวกเขาต่อการออกแบบโครงการหรือการดำาเนิน  
  งานของ ADB ได้อย่างมีนัยสำาคัญ   

 (vii) ความเป็นเจ้าของ ผู้กู้ยืมและลูกค้าของ ADB คือเจ้าของที่แท้จริงของโครงการที่   
  ADB ให้การสนับสนุนหรือร่วมลงทุน ดังนั้นในบางกรณี ADB จะต้องคำานึงถึง 
  มุมมองของผู้กู้ยืมและลูกค้าเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสาร รวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสม  
  ต่อการเผยแพร่เอกสารนั้นๆ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูล 

 (viii) กระบวนการอุทธรณ์ที่ปราศจากความคลุมเครือ กระบวนการอุทธรณ์การตัดสินใจ  
  ไม่เปิดเผยข้อมูลของ ADB ซึ่งชัดเจนและไม่คลุมเครือ เป็นองค์ประกอบสำาคัญยิ่ง  
  ของกรอบการเปิดเผยข้อมูลที่มีความหมาย

 (ix) การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ADB จะติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของ  
  นโยบาย เรียนรู้บทเรียนที่ได้ทั้งจากความสำาเร็จและข้อบกพร่อง รวมทั้งก้าวตาม  
  เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ให้ทัน
  

3 เอกสารซ่ึงวางกรอบการทำางานว่าด้วยการแปลข้อมูลข่าวสาร (Translation Framework) ของ ADB บัญญัติให้มีการแปล

เอกสารเป็นภาษาราชการและภาษาประจำาชาติ   หากมีความจำาเป็น  สำานักงานของ ADB ในแต่ละประเทศจะพิจารณาว่าควร

มีการแปลข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาท้องถ่ินหรือไม่
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ข.	ข้อยกเว้นสำาหรับการเปิดเผยข้อมูล 
 
4. ADB จะเปิดเผยข้อมูลที่มีในครอบครองและเป็นข้อมูลที่ไม่จัดอยู่ในข่ายข้อยกเว้น   
 ข้อยกเว้นสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาว่า ความ  
 เสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับบุคคลหนึ่งหรือผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการ  
 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้น จะมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่   
 การประเมินความเสียหายและประโยชน์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบระหว่างความเสีย  
 หายกับประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหากทำาการเปิดเผยข้อมูล สำาหรับบริบทของหลักการการ 
 เปิดเผยข้อมูลของ ADB (ย่อหน้าที่ 3) โดยเฉพาะเรื่องการสันนิษฐานว่าข้อมูลข่าวสารนั้น  
 เปิดเผยได้ การประเมินผลและหลักเกณฑ์สำาหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลจะจำากัดเฉพาะ 
 ประเภทข้อมูลตามที่ปรากฎในย่อหน้าที่ 5 เท่านั้น หากเอกสารหรือข้อความใดข้อความ 
 หนึ่งในเอกสารไม่ได้ถูกเผยแพร่เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนั้นอยู่ในข่ายยกเว้น 
 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อ ADB จะอ้างถึงกฎระเบียบว่าด้วยการยกเว้นที่จะไม่  
 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5. ข้อมูลหรือเอกสารประเภทต่อไปนี้จะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูล 
 ดังกล่าวจะเข้าข่ายข้อกำาหนดเกี่ยวกับการยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะเหนือกว่าข้อยกเว้น  
 (การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่ให้ผลในเชิงบวก - Positive Override) ซึ่งปรากฎอยู่ใน  
 ย่อหน้าที่ 6 ของเอกสารฉบับนี้: 
  
 1.	 กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจ
  
 ข้อมูลที่กล่าวถึงกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญหรือการตัดสินใจของ ADB โดยทั่วไปจะ  
 ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เปิดเผย ประเภทข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเกี่ยวกับ  
 การพิจารณาใคร่ครวญ การอภิปราย และข้อคิดเห็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจะต้องเป็น 
 ข้อมูลที่เสรีและตรงไปตรงมา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 
 
 (i) ข้อมูลภายในซ่ึงหากได้รับการเปิดเผยแล้ว จะบั่นทอนหรือมีแนวโน้มที่จะบั่นทอน  
  คุณภาพของกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจของ ADB ทำาให้ผู้มี 
  ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ไม่สามารถที่จะออกความเห็นหรือสื่อสาร  
  ความคิดและแนวทางของตนเองได้อย่างเสรี และทำาให้ลดทอนคุณภาพของการ  
  ตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ให้แก่ ADB และผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน  
  ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษากรรมการบริหาร  
  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาของ ADB ที่มักจะมีการหารือกันโดยปกติ     
  แม้ว่าโดยปกติแล้ว ADB จะเปิดเผยผลลัพธ์จากการตัดสินใจขององค์กรอย่าง  
  สมำ่าเสมอ แต่อาจไม่รวมถึงการเปิดเผยแนวคิด มุมมอง และแนวทางต่างๆ ที่ส่งผล 
  ต่อการตัดสินใจ เน่ืองจากผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับโอกาสให้การนำาเสนอและอภิปราย  
  แนวคิด มุมมอง และแนวทางต่างๆ สามารถกระทำาได้อย่างเสรี
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 (ii) ADB จะไม่เผยแพร่บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร4 ยกเว้นเอกสาร  
  ข้อมูลที่ส่งให้แก่คณะกรรมการบริหาร (Board Papers)5 บันทึกที่ได้จากการ 
  ถอดเทปแบบคำาต่อคำา6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร7 และสรุป  
  การประชุมบางเร่ืองของคณะกรรมการบริหารโดยประธานที่ประชุม8 เนื่องจากการ  
  เผยแพร่เอกสารดังกล่าวจะส่งผลให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และ 
  แนวทางระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการบริหารด้วยกันไม่อาจทำาได้อย่างตรงไป  
  ตรงมา 

 (iii) ข้อมูลที่ถูกแลกเปลี่ยน ตระเตรียม หรือได้มาในระหว่างขั้นตอนต่างๆ ตาม   
  กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจระหว่าง ADB กับประเทศสมาชิกหรือ  
  หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงที่ทำางานร่วมกับ ADB  ซึ่งหากเปิดเผยไปแล้วจะบั่นทอน 
  หรือมีแนวโน้มที่จะบั่นทอนคุณภาพของกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจ  
  ของ ADB และกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตัดสินใจระหว่าง ADB กับ 
  ประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ ADB ร่วมงานด้วย ทำาให้ผู้มีส่วนร่วมใน  
  กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ไม่สามารถที่จะออกความเห็นหรือสื่อสารความคิดเห็น  
  ของตนออกมาได้อย่างเต็มที่  
  

4 บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารถือเป็นข้อมูลทางความลับตามท่ีบัญญัติไว้ในส่วนท่ี 9 ของกฏระเบียบว่าด้วย

กระบวนการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารของ ADB เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายน้ี รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการบริหาร จะหมายถึงข้อมูลหรือเอกสารท่ีจัดทำาข้ึนในระหว่างการประชุม หรือจัดเตรียมไว้สำาหรับการประชุม

และการพิจารณาใคร่ครวญของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการต่างๆ ท่ีกรรมการบริหารแต่งต้ังข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย

เอกสารท้ังหมดท่ีส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารเพ่ือเป็นข้อมูลสำาหรับการอภิปรายหรือพิจารณา (Board Papers) และบันทึก

ท่ีเก่ียวกับการประชุมน้ันๆ ได้แก่ แถลงการณ์ท้ังหมดท่ีแสดงหรือจัดทำาข้ึนในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือ

การประชุมของคณะกรรมการท่ีกรรมการบริหารแต่งต้ัง การถอดเทปบันทึกการประชุมแบบคำาต่อคำา การสรุปรายงานการ

ประชุม และ/หรือสรุปการประชุมของคณะกรรมการโดยประธานท่ีประชุม รวมท้ังบันทึกความเข้าใจหรือการส่ือสารในรูปแบบ

ต่างๆ ระหว่างฝ่ายบริหารของ ADB หน่วยงานภายใน หรือเลขานุการและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการท่ีกรรมการ

บริหารแต่งต้ังข้ึน และ/หรือสำานักงานของคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี รวมถึงข้อมูลท่ีอยู่ในทุกรูปแบบ ท้ังท่ีเป็นการส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
5       เอกสารข้อมูลที่ส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารจะต้องถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ยกเว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจัดอยู่ในข่ายนโยบาย 

     ข้อยกเว้น เอกสารที่ให้แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อการพิจารณาโดยปกติจะได้รับการเผยแพร่ตามวันที่ได้รับการอนุมัติ
6       บันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการบริหารแบบคำาต่อคำา อาจเปิดเผยได้เมื่อมีการร้องขอ และเปิดเผยได้ 

     ทั้งหมดหลังจากที่ครบ 10 ปีนับจากวันที่ได้รับการจัดทำาขึ้น หากการประชุมนั้นๆ เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.   

     2555 และคณะกรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (AIC) เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายนโยบายข้อยกเว้น 
7      รายงานสรุปการประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการบริหาร  จะถูกเปิดเผยหลังจากที่รายงานดังกล่าวผ่านการอนุมัติ      

     จากคณะกรรมการบริหารแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 60 วันตามปฏิทินนับจากวันที่มีการประชุม บทบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้กับการ     

     ประชุมคณะกรรมการบริหารสมัยสามัญที่มีขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548
8       บทสรุปของประธานที่ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับ   

     ประเทศ แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค และนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติหรือรับรองในระหว่าง   

     การประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการบริหาร จะถูกเผยแพร่แก่สาธารณชนภายใน 14 วันหลังจากมีการเผยแพร ่

     ให้แก่คณะกรรมการบริหารครั้งสุดท้าย
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	 2.	 ข้อมูลซึ่งได้มาโดยไม่เปิดเผย
 
 (iv) ADB มีพันธะที่จะต้องปกป้องข้อมูลซ่ึงได้มาโดยไม่เปิดเผย โดย ADB ไม่สามารถที่  
  จะอนุญาตให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลซ่ึงประเทศสมาชิกหรือบุคคลที่สามให้ไว้แก่  
  ADB เป็นการภายในได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่  
  สามหรือประเทศน้ันๆ
 (v) ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใดผู้หนึ่งให้ไว้แก่ ADB ซึ่งเม่ือนำาไป  
  เปิดเผยแล้ว จะทำาให้หรือมีแนวโน้มที่จะทำาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ  
  ผลประโยชน์ทางการค้า  ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือฐานะทางการแข่งขันของ 
  บุคคลผู้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ 
  เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  
 
 (vi) ข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับภายใต้สัญญาปกปิดความลับหรือสัญญาเกี่ยวกับการ  
  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ADB ได้ทำาขึ้นกับลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
 3.	 ข้อมูลส่วนบุคคล
 
 (vii) ข้อมูลส่วนบุคคลใดใดก็ตามซ่ึงหากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อหรือมีแนวโน้มที่จะ  
  กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เก่ียวข้อง เว้นแต่ว่าจะได้รับการยินยอมจาก  
  บุคคลนั้นๆ หรือสามารถเปิดเผยได้ตามกฎระเบียบของ ADB ตัวอย่างของข้อมูล
  ประเภทนี้รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวกับกระบวนการแต่งตั้งและคัดเลือกบุคลากร ข้อตกลง  
  ในสัญญาจ้างงาน การประเมินผลการทำางาน ข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคล การ  
  สื่อสารส่วนบุคคล ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับการดำาเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  ภายในและกลไกการอุทธรณ์ รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับการสอบสวน 

 4.	 ข้อมูลทางการเงิน
 
 (viii) ข้อมูลทางการเงินซ่ึงเมื่อเปิดเผยแล้วอาจส่งผลเสียต่อหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผล  
  เสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมทางการเงินหรือทางการค้าและกิจการต่างๆ ของ  
  ADB เช่น ประมาณการการกู้ยืมเงินในอนาคตของ ADB การคาดการณ์ด้านการเงิน   
  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารการเงินของ ADB ที่จะลงทุนใน 
  โครงการต่างๆ การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงิน   
  การประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ยืมและลูกค้ารายอื่น หรือข้อมูลใดใดก็ตามซึ่งอาจส่ง 
  ผลกระทบต่อความเคล่ือนไหวของตลาดทุนและตลาดการเงิน    
 
 (ix) ข้อมูลทางการเงินซ่ึงหากเปิดเผยแล้วอาจส่งผลเสียต่อหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสีย 
  ต่อความสามารถในการบริหารจัดการเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ  
  ประเทศสมาชิก
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 5.	 ข้อมูลความมั่นคงและความปลอดภัย		

	 (x)	 ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้ว	อาจเป็นอันตรายต่อหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอันตราย 
	 	 ต่อชีวิต	สุขภาพ	ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของปัจเจกบุคคล	ความปลอดภัย	 	
	 	 หรือความม่ันคงของสินทรัพย์ในครอบครองของ	ADB	หรือสร้างความเสียหายแก่	 	
	 	 การป้องกันประเทศหรือความมั่นคงของชาติ
 
 6.	 ข้อมูลทางกฎหมายหรือที่เกี่ยวกับการสืบสวน

	 (xi)	 ข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์ทางความลับ	(attorney-client	privilege)	ระหว่างทนายความ		
	 	 ผู้รับมอบอ�านาจกับลูกความ	(รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของ			
	 	 ADB	หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากภายนอกด้วย)	หรือข้อมูลซึ่งเม่ือเปิดเผยแล้ว	  
	 	 จะละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิทางความลับระหว่าง 
	 	 ทนายความกับลูกความ	หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง9  

	 (xii)	 ข้อมูลที่ส่งมอบต่อ	ADB	อันเป็นส่วนหน่ึงของการกล่าวหาว่าได้มีการทุจริต 
	 	 ฉ้อฉล	การประพฤติมิชอบ	หรือการละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 	
	 	 ของ	ADB10		หรือข้อมูลอันเก่ียวข้องกับการสืบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริต 
	 	 ฉ้อฉล	การประพฤติมิชอบ	หรือการละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 	
	 	 ของ	ADB	รวมทั้งข้อมูลซ่ึงเมื่อเปิดเผยแล้วจะส่งผลเสียหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสีย	 	
	 	 อย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานยุติธรรม	เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถเปิด	 	
	 	 เผยได้ภายใต้กฎระเบียบของ	ADB	บทบัญญัติในย่อหน้านี้มีผลบังคับใช้กับการเปิด	 	
	 	 เผยช่ือเสียงเรียงนามของบุคคลผู้น�าข้อมูลภายในอันเกี่ยวกับการใช้อ�านาจในทางที ่
	 	 มิชอบหรือการทุจริตใดใดมาเปิดเผยต่อสาธารณะ	(หรือที่เรียกกันว่าผู้เป่านกหวีด		 	
	 	 -	whistleblower)	เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้นั้น	หรือในกรณีที ่
	 	 ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ภายใต้กฎระเบียบของ	ADB	
 

9 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อจ�ากัดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎหมายการธนาคาร	และ

กฎหมายลิขสิทธิ
10				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 ;  

						ADB.1998.	Anticorruption Policy.	Manila.	https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy  

						(อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม)

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf
https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy
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 7.	 รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการตรวจสอบกองทุน11    

 (xiii) (ก) รายงานการตรวจสอบภายในที่จัดทำาโดยสำานักงานตรวจเงินของ ADB (ADB’s   
  Office of the Auditor General) ซ่ึงอาจระบุถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ  
  ระบบภายในที่บุคคลภายนอกสามารถนำาไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียต่อ ADB ได้ และ  
  (ข) รายงานการตรวจสอบกองทุนที่ ADB เป็นผู้บริหาร ซึ่งจัดทำาโดยผู้สอบบัญชีจาก 
  ภายนอก รวมถึงงบการเงินที่เก่ียวข้อง12 ซ่ึงหากเปิดเผยแล้วจะเป็นการละเมิด  
  มาตรฐานการสอบบัญชี

	 ค.	 การยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะเหนือกว่าข้อยกเว้น	 
	 	 (การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่ให้ผลในเชิงบวก	–	 
  POSITIVE OVERRIDE)
 
 6. แม้จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ ADB   
  สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ หากเห็นว่าประโยชน์ที ่
  สาธารณชนจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีมากกว่าความเสียหายที่อาจ 
  เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะให้เปิดเผยหรือปฏิเสธคำาร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ จะต้อง 
  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ส่วนเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือ  
  ไปจากนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานบริหาร 

13 ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษามาตรฐานในการตอบสนองต่อคำาร้องขอข้อมูล แต่อาจมีการแปลให้เป็นภาษาท้องถ่ินได ข้ึนอยู่กับ11   ข้อยกเว้นข้อนี้ไม่ครอบคลุมความเห็นของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ   

     ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีของ ADB  
12   ADB ใช้มาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา การจัดทำางบการเงินสำาหรับ   

    กองทุนบางประเภทที่ ADB เป็นผู้บริหารนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนเป็นผู้กำาหนด (ซึ่งอาจแตก 

    ต่างจากมาตรฐานการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐฯ อยู่บ้าง) แต่ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐาน 

    เดียวกันกับในสหรัฐฯ และเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ของ ADB  ในกรณีเช่นนี้ มาตรฐานตรวจสอบบัญชีของสหรัฐฯ  

    อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถจำากัดการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินของกองทุนดังกล่าว รวมทั้งความเห็นที่เกี่ยวข้อง   

    ของผู้ตรวจสอบบัญชี ให้อยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนเท่านั้น เช่น ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน และ/หรือผู้รับ 

    ผิดชอบบริหารจัดการกองทุน
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 ง.	 การสงวนสิทธิ์ของ	ADB	ต่อการจำากัดการเข้าถึงข้อมูล	 
	 	 (การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่ให้ผลในเชิงลบ	–	 
	 	 NEGATIVE	OVERRIDE) 

 7. ในกรณีพิเศษ ADB ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งปกติแล้วจำาเป็นต้องเปิด 
  เผย หากได้พิจารณาแล้วว่าความเสียหายที่จะเกิด หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจาก 
  การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ มีมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดต่อสาธารณชนจากการนำาข้อมูล 
  ดังกล่าวไปเผยแพร่ อย่างไรก็ดี การตัดสินใจที่จะทำาเช่นนั้นสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคณะ 
  กรรมการบริหารเท่านั้นที่สามารถทำาได้  

 จ.	 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
 
 8. ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของ ADB และอยู่ในครอบครองของ ADB มา 
  นานกว่า 20 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำาข้อมูลดังกล่าวขึ้นหรือวันที่มีการส่งมอบ 
  ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ADB จะถือเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ บันทึกการประชุม 
  ของคณะกรรมการบริหารจะได้รับการเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ และเมื่อคณะ 
  กรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information Committee – AIC)  
  เห็นว่าบันทึกดังกล่าวไม่มีการระบุข้อมูลหรืออ้างอิงถึงข้อมูลใดใดที่อยู่ในข่ายยกเว้น 
  ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5.1 (ii)  ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ 
  หากมีการร้องขอ ยกเว้นข้อมูลที่จัดอยู่ในข่ายยกเว้นตามที่ปรากฏในย่อหน้าที่ 5.2  
  (ข้อมูลซึ่งได้รับมาโดยไม่เปิดเผย) ย่อหน้า 5.3 (ข้อมูลส่วนบุคคล) ย่อหน้า 5.5  
  (ข้อมูลความมั่นคงและความปลอดภัย) หรือย่อหน้า 5.6 (ข้อมูลทางกฎหมายหรือที่ 
  เกี่ยวกับการสืบสวน)
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 ก.	 การยื่นขอข้อมูล
 
 9. การยื่นขอข้อมูลและเอกสารทั้งหมดต้องทำาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ผู้ร้องขอ  
  สามารถส่งคำาร้องไปยังสำานักงานใหญ่ของ ADB สำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ 
  หรือสำานักงานตัวแทนของ ADB หรือส่งไปยังแผนกหรือสำานักงานของ ADB ที่  
  เกี่ยวข้องโดยตรง รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่สำาหรับส่งคำาขอจะปรากฎอยู่บน 
  เว็บไซต์ของ ADB และเพ่ือช่วยให้ ADB สามารถค้นหาข้อมูลที่ผู้ร้องขอต้องการได้  
  ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ยื่นคำาขอจึงควรระบุข้อมูลที่ต้องการอย่างจำาเพาะ 
  เจาะจงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้ 

 10. การยื่นขอข้อมูลต่อ ADB สามารถกระทำาได้ทั้งในภาษาอังกฤษ ภาษาทางการ 
  หรือภาษาประจำาชาติของประเทศสมาชิก13

     
 11. ADB ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำาขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน   
  คำาร้องขอแบบกว้างๆ ไม่จำาเพาะเจาะจง และคำาขอใดใดที่จะส่งผลให้ ADB ต้อง  
  สร้าง พัฒนา หรือเรียบเรียงข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในระบบ หรือไม่สามารถ 
  ค้นหาผ่านระบบการจัดการบันทึกข้อมูลของ ADB ในปัจจุบันได้ บทบัญญัตินี้  
  สามารถใช้ได้กับคำาขอซำ้าๆ หรือคำาขอที่ไม่สมเหตุสมผล ในกรณีที่คำาขอข้อมูลนั้น  
  เป็นคำาขอเก่ียวกับเร่ืองเดียวกัน จากบุคคล องค์กร หรือกลุ่มเดียวกันกับที่ ADB  
  ได้ให้คำาตอบไปแล้วถึงเหตุผลที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

 12. ADB จะส่งหนังสือยืนยันกลับไปยังผู้ยื่นคำาขอเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าได้รับเรื่องแล้ว  
  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบถึงการตัดสินใจของ ADB ต่อคำาขอของตนเองภายใน 
  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม14 สำาหรับคำาขอที่ซับซ้อน15 ADB อาจขยายระยะเวลาในการ  
  ตอบสนองต่อคำาขอน้ันๆ โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ร้องขอรับทราบ

 
III.	 การขอข้อมูลและการอุทธรณ์

13 ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษามาตรฐานในการตอบสนองต่อคำาร้องขอข้อมูล แต่อาจมีการแปลให้เป็นภาษาท้องถ่ินได้ ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ในท้องถ่ินน้ันๆ
14    หากเป็นข้อมูลในข่ายยกเว้นตามที่ปรากฎในย่อหน้าที่ 6 (การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่ให้ผลในเชิงบวก) หรือย่อหน้าที่  

      7 (การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่ให้ผลในเชิงลบ) ADB จะทำาการแจ้งต่อผู้ร้องขอให้ทราบถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้าย รวม 

      ถึงในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการตัดสินใจตามความเหมาะสม  
15      คำาร้องขอที่ซับซ้อนรวมถึงการแสวงหาข้อมูลจากมากกว่าหนึ่งแหล่ง การร้องขอข้อมูลที่ประกอบด้วยเอกสารเป็นจำานวน 

     มาก การรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาหลายปี การจัดเรียงและการเชื่อมโยงข้อมูลดิบ และข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการศึกษา 

     หรือตรวจสอบ เป็นต้น   
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 ข.		 คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	(AIC)	
 
 13. คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ADB จะทำาหน้าที่ตีความ ตรวจสอบ   
  และทบทวนข้อกำาหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้นโยบายนี้ รวมทั้งตรวจสอบ  
  การนำานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล ประธานบริหารของ ADB จะเป็นผู้เสนอชื่อ 
  คณะกรรมการ AIC ซึ่งจะคัดเลือกจากบุคลการระดับอาวุโสขององค์กร และ AIC  
  จะขึ้นตรงต่อประธานบริหารเท่านั้น AIC จะสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการกี่  
  ครั้งก็ได้ตามความจำาเป็นเพื่อตรวจสอบคำาขอข้อมูลที่ถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานหรือ  
  สำานักงานอื่นของ ADB AIC จะพิจารณาและทำาการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 
  การอุทธรณ์ (ตามที่ปรากฏในย่อหน้าที่ 16) AIC มีอำานาจในการ (i) ยืนยันหรือ 
  กลับคำาตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอ (ii) พิจารณาคำาร้องขอให้มี  
  การเปิดเผยข้อมูลซึ่งอยู่ในข่ายยกเว้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ (ย่อหน้าที่ 6) 
 
 ค.		 การอุทธรณ์

 14. ADB ได้ออกแบบกระบวนการอุทธรณ์แบบสองขั้นตอนขึ้นมาเพื่อให้ผู้ร้องขอข้อมูล 
  สามารถยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจของ ADB ได้ หากพวกเขาเชื่อว่าการที่ ADB ปฏิเสธ 
  ที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอนั้นเป็นการละเมิดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  
  ADB เอง รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สำาหรับส่งคำาอุทธรณ์จะปรากฎอยู่บนเว็บไซต ์
  ของ ADB การส่งมอบข้อมูลตามที่ร้องขอให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์จะเท่ากับเป็นการแก้ไข 
  ความผิดพลาดในชั้นต้นที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคำาขอข้อมูลไปโดยปริยาย   

 15. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์แบบสองขั้นตอนมีดังต่อไปนี้: 
 
  1.		ขั้นตอนแรก:	คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 16.   ผู้ร้องขอข้อมูลที่ถูก ADB ปฏิเสธอาจยื่นอุทธรณ์ต่อ AIC ได้หากผู้ร้องขอสามารถ 
  ที่จะ (i) แสดงให้เห็นว่าการยื่นขอข้อมูลในชั้นต้นนั้นเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด 
  ไว้ภายใต้นโยบายนี้อย่างแท้จริง (ii) นำาเสนอข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลว่าการปฏิเสธ 
  ของ ADB ถือเป็นการละเมิดนโยบายด้วยการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอ หรือ 
  แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นๆ จัดอยู่ในข่ายการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎที่ให้ผลใน 
  เชิงบวกซึ่งเป็นการยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะเหนือกว่าข้อยกเว้น (ย่อหน้าที่ 6) 
 
  2.		ขั้นตอนที่สอง:	คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ

 17.   หาก AIC ยืนยันว่าการตัดสินใจปฏิเสธคำาขอข้อมูลในชั้นต้นนั้นเป็นการถูกต้อง  
  แล้ว แต่ผู้ร้องขอยังเห็นว่า ADB ได้ละเมิดนโยบายของตนเองด้วยการจำากัดการ 
  เข้าถึงข้อมูลซึ่งปกติแล้วจะต้องเปิดเผย บุคคลผู้นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะ 
  กรรมการอุทธรณ์อิสระ (Independent Appeals Panel - IAP) ได้ในภายหลัง    
  ทั้งนี้ IAP มีอำานาจที่จะยืนยันหรือกลับคำาตัดสินของ AIC โดยการตัดสินใจของ IAP  
  ถือเป็นที่สิ้นสุด
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 18.   IAP ไม่มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์การตัดสินใจใดใดของประธานหรือคณะ  
  กรรมการบริหารของ ADB หากคำาอุทธรณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยกให้ประโยชน ์
  ต่อสาธารณะอยู่เหนือข้อยกเว้น (Positive Override) หรือคำาอุทธรณ์ต่อการตัด 
  สินใจของคณะกรรมการบริหารของ ADB ที่จะสงวนสิทธิ์ในการจำากัดการเข้าถึง  
  ข้อมูลที่ปกติแล้วต้องเปิดเผย (Negative Override)
 
 19.   สมาชิกของ IAP จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจาก  
  ภายนอกสามคน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นเอกเทศจาก ADB ประธาน 
  บริหารของ ADB จะเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิก IAP ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา  
  เพื่ออนุมัติ

 3.		 การยื่นอุทธรณ์และการแจ้งผลการพิจารณาคำาอุทธรณ์

 20.   การยื่นอุทธรณ์ต่อ AIC ทั้งหมดจะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วัน 
  ตามปฏิทิน หลังจากการตัดสินใจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอของ ADB ใน 
  ชั้นต้น ส่วนการยื่นอุทธรณ์ต่อ IAP ทั้งหมดจะต้องทำาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน   
  90 วันตามปฏิทิน หลังจากที่ AIC ได้ยืนยันว่าการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลในชั้นต้น 
  ของ ADB นั้นถูกต้องแล้ว การยื่นเรื่องอุทธรณ์ที่เกินจากกำาหนดเวลานี้จะไม่ได้รับ 
  การพิจารณา คำาอุทธรณ์ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:        
  
  (i)  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ร้องขอครั้งแรก และ
  (ii)  แถลงการณ์อธิบายข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนข้ออ้างของผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ว่า  
       ADB ได้ละเมิดนโยบาย หรือข้ออ้างเกี่ยวกับการยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะอยู ่
      เหนือข้อยกเว้น  

 21.   ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้รับหนังสือแจ้งหากคำาอุทธรณ์ของตนเองไม่ได้รับการพิจารณา  
  ในกรณีที่ (i) ผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ยื่นเรื่องเข้ามาภายในเวลาที่กำาหนด (ii) ผู้ยื่นอุทธรณ ์
  ไม่ได้ให้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลพอที่จะสนับสนุนคำาอุทธรณ์นั้นๆ หรือ (iii) AIC หรือ  
  IAP ไม่มีอำานาจพิจารณาเรื่องที่อุทธรณ์เข้ามา    

 ง.	 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย	AIP	กับนโยบายอื่นๆ 
	 	 ของธนาคาร

 22.   เมื่อมีการอ้างถึงนโยบายใดใดก็ตามของ ADB ในเอกสารฉบับนี้ ให้เข้าใจว่าเป็น 
  นโยบายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด มิใช่นโยบายซึ่งมีอยู่ ณ วันที่นโยบาย AIP  
  นี้มีผลบังคับใช้
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 จ.	 	การปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำาหนด

 23.   กลไกการอุทธรณ์ (ซึ่งปรากฎอยู่ในย่อหน้าที่ 14 ถึง 21) จะมีผลบังคับใช้กับนโยบาย  
  AIP นโยบาย AIP ถือเป็นนโยบายเชิงปฏิบัติการอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกลไก  
  ความรับผิดชอบของ ADB ดังนั้น การร้องเรียนโดยผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  
  ของ ADB ว่า ADB ได้กระทำาการละเมิดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลในขั้นตอนการ 
  กำาหนดการดำาเนินการ หรือการปฏิบัติการของโครงการ สามารถยื่นคำาร้องอุทธรณ์  
  ภายใต้นโยบายกลไกลความผิดชอบของ ADB16 ได้เช่นเดียวกัน

 
 

16 กลไกความรับผิดชอบ (Accountability Mechanism) มีการจัดประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ

ท่ี ADB ให้การสนับสนุน ได้หารือเพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงรายงานให้ทราบหากมีการละเมิด

นโยบายเชิงปฏิบัติการและกระบวนการของ ADB  

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

https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
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 24.   ADB จะคอยติดตามประเมินผลการนำานโยบายไปปฏิบัติและเผยแพร่รายงานการ  
  ตรวจสอบที่จัดทำาเป็นรายปีแก่สาธารณชนทางเว็บไซต์ การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 
  นี้สามารถทำาได้ตามความเหมาะสมหากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร  

 
 

IV.	 การติดตามประเมินผล 
	 และการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
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 25. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยจะมา 
  แทนที่นโยบายการสื่อสารสาธารณะ พ.ศ. 2554 (Public Communications  
  Policy 2011) 

V.	 วันที่นโยบายมีผลบังคับใช้
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