
การเสริมสร้างความเชื่อ

มั่นผ่านความโปร่งใส
ความโปร่งใสและการแสดงความรับผิดชอบถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีจะช่วยให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) สามารถบรรลุเป้า 
หมายในการทำาให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกปลอดจากความยากจน องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้คือรากฐานที่สำาคัญที่สุดของการพัฒนาที่มีประสิทธิผล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นโยบายการสื่อสารสาธารณะ (Public Communications Policy : PCP) ได้กลายมาเป็นกรอบแนวทางสำาหรับการสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุกของ ADB ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ ADB รวมทั้งเพื่อใช้ใน
การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ADB ด้วย

นโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2554 มีรากฐานมาจากนโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2548 โดยได้นำาเอาบทเรียนท่ีได้รวมท้ังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ ADB จากประเทศสมาชิกต่างๆ จำานวนนับร้อยเข้ามาประกอบไว้ด้วยกัน นอกจากน้ี นโยบายดังกล่าวยัง
ผูกมัด ADB ให้ต้องมีแผนงานเชิงบูรณาการสำาหรับการส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับโครงการท่ี ADB ดำาเนินงาน ซ่ึงจะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการท่ี ADB มีส่วน
สนับสนุนและผู้ได้รับผลกระทบจากกิจการต่างๆ ของ ADB ได้รับข้อมูลเก่ียวกับโครงการหรือกิจการน้ันๆ อย่างท่ัวถึงย่ิงข้ึน  

การท่ี ADB เปิดเผยข้อมูลให้มากข้ึนและเร็วข้ึนน้ันจะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน อันเน่ืองมาจากการท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
พัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการมากข้ึนกว่าท่ีเคยเป็น ซ่ึงจะช่วยให้ผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการพัฒนาท่ี ADB มีส่วนสนับสนุนน้ันดีข้ึนตามไปด้วย

เหนือส่ิงอ่ืนใด นโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 กำาหนดให้ ADB ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท
ท่ี ADB มีภาระท่ีจะต้องเปิดเผยได้อย่างเท่าเทียมกัน บทบัญญัติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการท่ี ADB ตระหนักในสิทธิของประชาชนท่ีจะแสวงหา เข้าถึง และแลกเปล่ียน
ข้อมูลต่างๆ นอกจากน้ี นโยบายดังกล่าวยังจะช่วยให้ ADB คงสถานะของการเป็นตัวอย่างท่ีดีสำาหรับการดำาเนินงานอย่างโปร่งใสได้อีกด้วย  

การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญในนโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 และการเร่งให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วข้ึน

ต่อไปนี้เป็นการสรุปการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในนโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานของ ADB ได้มากขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลที่เร็วขึ้นกว่า
เดิม

•  นโยบายและยุทธศาสตร์การดำาเนินงานต่างๆ ซึ่งได้ผ่านการทำาประชาพิจารณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฉบับร่างหรือฉบับ
ที่เป็นทางการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ADB ในเวลาเดียวกันกับที่นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ดังกล่าวนั้นถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

•  แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค และข้อเสนอเงินกู้
สำาหรับโครงการในแต่ละประเทศที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ADB ในเวลา
เดียวกันกับที่แผนดังกล่าวถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิกเสียก่อน

การขยายขอบเขตการเปิดเผย
ข้อมูล

•  รายงานประจำาปีเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการในระดับประเทศที่ ADB เป็นผู้ให้กู้ยืม ซึ่งผ่านการ
พิจารณาของผู้สอบบัญชีแล้ว จะต้องได้รับการเผยแพร่

•  บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารแบบคำาต่อคำาอย่างเป็นทางการอาจจะถูกเผยแพร่ได้ หากมีการ
ร้องขอ ภายหลัง 10 ปี หลังจากวันที่จัดทำาเอกสาร และตราบเท่าที่บันทึกนั้นไม่ได้มีข้อมูลหรืออ้างอิงถึงข้อมูลที่
เข้าข่ายข้อยกเว้นภายใต้นโยบายนี้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ

•  โครงการที่ ADB มีส่วนสนับสนุนจะต้องมีแนวทางสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุกให้มากขึ้น
•  การขยายขอบเขตของการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศตลอดท้ังวงจรโครงการ เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบ 

จากโครงการ – โดยเฉพาะสตรีและคนยากจน – ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วย

การแปลเอกสารเพิ่มเติม •  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินกู้ เงินให้เปล่า และการให้คำาปรึกษาทางวิชาการเพื่อจัดเตรียมโครงการ
ต่างๆ ในแต่ละประเทศ จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาทางการของประเทศนั้นๆ 

กระบวนการอุทธรณ์ที่เป็น
เอกเทศจาก ADB

•  มีการจัดตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระขึ้นมา เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาคำาอุทธรณ์ของผู้ที่ได้ร้องขอให้ ADB เปิด
เผยข้อมูลบางอย่างแต่ได้รับการปฏิเสธ 

มีผลบังคับใช้

2 เมษายน 2555



ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตลอดทั้งวงจรโครงการของ ADB

ในการดำาเนินงาน ADB จะทั้งผลิตหรือกำาหนดให้ผู้กู้ยืมและผู้รับบริการของ ADB ผลิตเอกสารและจัดทำาข้อมูลหลากหลายประเภท นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 ได้ให้รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนว่าเอกสารหรือข้อมูลประเภทใดบ้างที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในช่วงไหนของวงจรโครงการ  

เว็บไซต์ของ ADB จะยังคงเป็นช่องทางหลักสำาหรับการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงรุก ขณะเดียวกัน ADB ผู้กู้ยืม และผู้รับบริการยังสามารถใช้ช่องทางอื่นๆ ในการ

เผยแพร่ข้อมูลได้ด้วย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการและเหตุผลสำาหรับการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นส์สำาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ อาจจะเป็นช่องทางที่ดีสำาหรับการแลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลในบางกรณี  

แต่ในขณะเดียวกัน ADB ก็ตระหนักเช่นกันว่า ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ดังนั้น วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิมก็จะถูกนำามา

ใช้เมื่อต้องการ

นโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่า ADB ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนท่ีจะแสวงหา เข้าถึง และแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับปฏิบัติการของ ADB

การเสริมสร้างความโปร่งใสและการแสดงความรับผิดชอบ

นโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของ ADB สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่จะมีผลกระทบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาได้มากขึ้น 

หลักการสำาคัญของนโยบายการสื่อสารสาธารณะ

– การสันนิษฐานว่าการเปิดเผยข้อมูลย่อมจะดีกว่าการปกปิด

– การเสริมสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใสในกิจการทั้งมวลของ ADB

– การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และบทเรียนที่ได้จากการดำาเนินงานในเชิงรุก

– การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ADB

– การเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทางให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

–  การตอบสนองความต้องการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของ ADB ให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ยิ่งขึ้น

– การสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

เอกสารเกี่ยวกับโครงการประเภทต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 

จำานวนของเอกสาร

ที่ถูกเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของ ADB 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 145 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

ท่านจะสามารถเข้าไปค้นหารา 

ยละเอียดเก่ียวกับกฎเกณฑ์ของการเปิ 

ดเผยข้อมูล (บทท่ี6) ได้ทางเว็บไซต์ของ 

ADB www.adb.org/disclosure ซ่ึงเป็นหน้า

หลักสำาหรับการเผยแพร่นโยบายการส่ือสาร

สาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 อันจะมีผล 

บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 2555 น้ี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
เป็นต้นมา ADB ได้
จัดสรรข้อมูลให้แก่
บุคคลภายนอกที่
ยื่นขอข้อมูลของ 
ADB ไปแล้วใน
อัตราร้อยละ 95

ความโปร่งใสคือหัวใจของนโยบาย 

การสื่อสารสาธารณะของ ADB

ท่านสามารถเข้าไป 

ค้นหารายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับ 

ข้อยกเว้นสำาหรับการเปิดเผย 

ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ ADB ที่  

www.adb.org/disclosure ซึ่งเป็นหน้าหลัก

สำาหรับการเผยแพร่นโยบายการสื่อสาร

สาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 อันจะมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 นี้

แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ

(Country Partnership Strategy: CPS) 

แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับภูมิภาค 

(Regional Cooperation Strategy: RCS)

• การวิเคราะห์ และการประเมินผล CPS และ RCS

• แผน CPS และ RCS ฉบับร่าง

• แผน CPS และ RCS ฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

• แผนปฏิบัติงานในประเทศ 

 และแผนปฏิบัติงานสำหรับความร่วมมือในระดับ

 ภูมิภาค

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับโครงการ

ที่เสร็จสมบูรณ์/การประเมินผล

• รายงานฉบับสมบูรณ์/

 รายงานความคืบหน้าประจำปี

 ฉบับเพื่มเติม

• รายงานการประเมินผลต่างๆ 

การดำเนินโครงการ

• บัญชีโครงการท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว

• การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

• รายงานความคืบหน้าของการปล่อย

 งวดเงินกู้

• รายงานการติดตามผลกระทบทาง

 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• เอกสารฉบับสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากความ

 ช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อจัดเตรียม

 โครงการ

การจัดเตรียมโครงการ

• เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

 และแผนงาน 

• การประเมินสถานการณ์ด้านความ

 ยากจนและสังคมเบื้องต้น

• การประเมินสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม

• เอกสารการร่างแผนอพยพประชาชน

 ออกจากที่ตั้งโครงการโดยไม่สมัครใจ

• เอกสารการร่างแผนเกี่ยวกับประชาชน

 พื้นเมืองหรือชนกลุ่มน้อยที่ได้รับผล

 กระทบจากโครงการ

• เอกสารฉบับสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากความ

 ช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อจัดเตรียม

 โครงการ

การพิจารณาอนุมัติโครงการ

• รายงานและข้อเสนอแนะของประชาชน

• รายงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางวิชาการ

• ข้อตกลงทางกฎหมาย

วงจรโครง

การของ 

ADB

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสองทาง

นโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 ผูกพันให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมของ ADB แก่ผู้กู้ยืม ผู้รับบริการ หุ้นส่วนการพัฒนา ผู้ได้รับผลกระทบ

จากโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ นอกจากน้ี นโยบายดังกล่าวยังผูกมัดให้ต้องรับฟังความคิดเห็น รวมท้ังเปิดโอกาส ให้มีการนำาความคิดเห็นของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจัดทำาโครงการและการดำาเนินโครงการตลอดช่ัวอายุขัยของโครงการน้ันๆ น่ีเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เกิดการส่ือสาร

และการแลกเปล่ียนข้อมูลแบบสองทางซ่ึงมีความสำาคัญย่ิงต่อการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นรากฐานท่ีดีของความร่วมมือท่ี

แข็งแกร่งและการเสริมสร้างประสิทธิผลของการพัฒนาอีกด้วย

ประเภทของข้อมูลที่อาจพิจารณาไม่เปิดเผย

ในขณะที่ ADB เข้าใจว่าสาธารณชนทั่วไปมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรา อีกทั้งยังเชื่อมั่นในข้อสันนิษฐานที่ว่า การเปิดเผย

ข้อมูลย่อมจะดีกว่าการปกปิด แต่เราก็ตระหนักดีอีกเช่นกันว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบนั้นไม่อาจเป็นไปได้ในทุกกรณี ในบางครั้ง ADB ก็จำาเป็น

ที่จะต้องสำารวจความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล และต้องมีการหารืออย่างตรงไปตรงมาทั้งภายในองค์กรและกับประเทศสมาชิก ซึ่งในบางกรณี การเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจบั่นทอนสิทธิอันชอบธรรมเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินบางประเภทก็อาจจะเป็นข้อมูลที่มี

ความอ่อนไหวและสามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อความสามารถของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของตน 

ด้วยเหตุนี้ ADB จึงสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลบางประเภท ดังที่ระบุรายละเอียดไว้ในรายการข้อมูลที่เข้าข่ายข้อยกเว้นของนโยบายนี้ พื้นฐานสำาหรับการ

กำาหนดข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นนี้ก็มาจากการตัดสินใจโดยที่ ADB เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจจะก่อให้เกิดโทษมากกว่าสาธารณะประโยชน์ 

ข้อยกเว้นสำาหรับการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับการยกเว้น อีกทั้งยังได้ชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หาก

มีการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในข่ายยกเว้น และประโยชน์ที่จะได้จากการสงวนข้อมูลไว้เป็นความลับ ต่อไปนี้เป็นรายการของข้อมูลที่เข้าข่ายข้อยกเว้น รวมถึง

เหตุผลอย่างย่อสำาหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ละประเภทด้วย ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำาหรับการพิจารณาข้อยกเว้นใดๆ ก็ตามมีปรากฎอยู่ในย่อหน้าที่ 97 

ของนโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปีพ.ศ. 2554

ข้อยกเว้น เหตุผลในการยกเว้น

ข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาและตัดสินใจ

การเปิดเผยข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ อาจจะปิดกั้นกระบวนการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาของบุคลากร ADB และระหว่าง ADB กับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ข้อมูลลับ หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ADB กับองค์กรนั้นๆ 

หรือกับประเทศสมาชิกรายอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคล หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้เกิดผลเสียต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลทางการเงิน หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือ

ทางการค้าอันชอบธรรม หรือความสามารถของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของตน

ความมั่นคงและความปลอดภัย ข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยแล้วอาจจะหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย

หรือความมั่นคงของบุคคล 

ประเด็นเกี่ยวกับการดำาเนินการด้าน

กฎหมายหรือการสอบสวน

หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วอาจจะก่อให้เกิดอคติร้ายแรงกับการสืบสวน หรือการบริหารความ

ยุติธรรมหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการตรวจสอบบัญชีภายใน และ

รายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุน

หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนจะเป็นการละเมิดมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีบางประการ



มีผลบังคับใช้

2 เมษายน 2555

วิธีการขอรับข้อมูล

การร้องขอข้อมูลและเอกสารทุกกรณีจะต้องกระทำาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะโดยทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ จดหมาย การกรอกแบบฟอร์มขอรับฟัง

ความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรสาร ข้อแนะนำาสำาหรับการขอรับข้อมูลและเอกสารแปลในอดีตนี้ปรากฎอยู่ในย่อหน้าที่ 131-135 ของนโยบายการ

สื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 ภายใต้หัวข้อ “ระเบียบปฏิบัติสำาหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” 

เอกสารจัดพิมพ์หมายเลข ARM124516 มีนาคม 2555

พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล

ยื่นขอข้อมูลผ่าน หรือทำาเรื่องขอข้อมูลไปที่

• ส่งคำาขอทางไปรษณีย์ไปที่

หน่วยงานข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูล

สำานักวิเทศสัมพันธ์

ธนาคารพัฒนาเอเชีย

เลขที่ 6 ถนน ADB เมืองมันดาลูยอง  

1550 กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

• ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ที่ 

disclosure@adb.org

• ทางโทรสาร

+63 2 636 2649

• สำานักงานผู้แทนประจำาประเทศ 

• สำานักงานตัวแทน

• แผนกหรือสำานักที่เกี่ยวข้องของ ADB

โดยสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนงานต่างๆ 

ของ ADB ได้ที่ www.adb.org/contacts

เมื่อได้รับคำาขอข้อมูลแล้ว 

ADB จะส่งเอกสารยืนยัน

การได้รับคำาขอข้อมูล

ภายใน 5 วันทำาการ

ผู้ร้องขอจะได้รับเอกสารหรือข้อมูลที่

ร้องขอภายใน 20 วันทำาการ

ADB จะส่งเอกสาร

ชี้แจงการตัดสิน

ใจของธนาคารไป

ยังผู้ร้องขอภายใน 

20 วันทำาการ และ

อธิบายขั้นตอนในการ

อุทธรณ์ให้ผู้ร้องขอได้

รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 2: คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ

ผู้ร้องขอสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

อุทธรณ์อิสระ (Independent Appeals Panel : 

IAP) ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสามท่าน โดย

ต้องอธิบายเหตุผลด้วยว่าทำาไมการปฏิเสธที่จะ

เผยแพร่ข้อมูลของ ADB จึงเป็นการละเมิด 

กฎเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของ ADB

IAP จะใช้เวลาทั้งสิ้น 45 วัน (ตามปฏิทิน) ใน

การพิจารณาคำาอุทธรณ์แต่ละกรณี และแจ้งให้

ผู้อุทธรณ์ทราบถึงการตัดสินใจของ IAP

หากคณะกรรมการอุทธรณ์อิสระตัดสินว่า ADB 

ต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีการร้องขอ

หากคำาขอได้

รับการอนุมัติ

หากคำาขอได้

รับการอนุมัติ

หากคำาขอได้

รับการปฏิเสธ

หากคำาขอได้

รับการปฏิเสธ

ย่ิงประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลมากเท่าไร เขาก็จะย่ิงมีส่วนผลักดันให้การพัฒนาสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมากข้ึนเท่าน้ัน

ADB จะพิจารณาคำาขอ

ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล

ที่ขอว่าอยู่ในรายการข้อ

ยกเว้นหรือไม่

กระบวนการขอรับ
ข้อมูลและการอุทธรณ์

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย

การสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 อัน

จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

2 เมษายน 2555 นี้ได้ที่  

www.adb.org/disclosure.

ในการตอบคำาร้องขอข้อมูลแต่ละคำาร้องนั้น ADB จะให้ข้อมูลตามที่มีการร้องขอหากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรายการข้อยกเว้นดังที่ได้อธิบายไปแล้ว หาก

คำาขอนั้นได้รับการปฏิเสธ ADB จะให้เหตุผลเกี่ยวกับการปฏิเสธคำาขอ และจะแจ้งผู้ขอข้อมูลในทราบถึงสิทธิที่จะอุทธรณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ

อุทธรณ์ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นสองขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์นี้ ปรากฎอยู่ในย่อหน้าที่ 136-141 ของนโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554

ADB จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับคำาขออุทธรณ์ที่ได้รับและการตัดสินใจในแต่ละคำาร้องขึ้นแสดงทางเว็บไซต์ของ ADB รวมทั้งต้องปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยว

กับการอุทธรณ์นี้ให้ทันต่อเหตุการณ์ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำาร้องแต่ละคำาร้องด้วย

 

นโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี พ.ศ. 2554 เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางสำาหรับ ADB ในอันท่ีจะปรับปรุงการดำาเนินงานให้โปร่งใส  

แสดงความรับผิดชอบ และสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาให้มากข้ึน เราขอแนะนำาให้ท่านเข้าไป 

ท่ีเว็บไซต์ www.adb.org/disclosure เพ่ือดาวน์โหลดรายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับนโยบายการส่ือสารสาธารณะฉบับปี  

พ.ศ. 2554 รวมท้ังเรียนรู้ให้ถ่องแท้ย่ิงข้ึนเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลของ ADB 

ขั้นตอนที่ 1: อุทธรณ์ต่อ ADB

ผู้ร้องขอสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูล (Public 

Disclosure Advisory Committee: PDAC) 

ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายในของ ADB โดย 

PDAC จะต้องพิจารณาตัดสินภายใน 20 วัน

ทำาการหลังจากที่ได้รับคำาอุทธรณ์แล้ว

หาก PDAC ยืนยันการตัดสินใจของ ADB




