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1.. ว่าด้วยสมาคมนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศของศาล

สมาคมนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศของศาล (สมาคมฯ) ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2550 โดยสมาชิกก่อตั้งที่มีความเช่ียวชาญในระบบ
ศาลและกระบวนการยตุธิรรม องค์กรทีเ่ป็นสมาชกิก่อตัง้คอืสถาบนัการปกครองตุลาการแห่งออสตราเลเซียน (The Australasian Institute 
of Judicial Administration) ศูนย์ตุลาการกลางของสหรัฐ (The Federal Judicial Center) ศูนย์ศาลแห่งชาติส�าหรับศาลมลรัฐ  
(The National Center for State Courts) และศาลแห่งสิงคโปร์ (The State Courts of Singapore)

ธนาคารโลกและ SPRING Singapore (ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม Enterprise Singapore) ได้การท�างานร่วมกับสมาชิกก่อตั้ง 
วิทยากรในคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อประสิทธิภาพแห่งระบบยุติธรรม (European Commission for the Efficiency of Justice)  
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ส�าคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบแผนต่าง ๆ ในการบริหารคุณภาพของศาล

เป้าหมายของสมาคมฯ คือการพัฒนากรอบของค่านิยม แนวคิด และเครื่องมือส�าหรับศาลและศาลพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพของระบบยุติธรรมและการบริหารกระบวนการยุติธรรม ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้สมาคมฯ พัฒนากรอบ
สากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลก็คือการที่ศาลยังไม่มีกรอบการท�างานท่ีออกแบบมาเพ่ือศาลโดยเฉพาะ แม้ว่าจะมีเกณฑ์มาตรการ 
เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ (benchmarking) และระบบในการการบรหิารการด�าเนินงานอยู ่แต่กพ็บว่าไม่เพยีงพอ เนือ่งจากระบบเหล่านี้
ออกแบบมาเพือ่การใช้งานในบรษิทัทัว่ไปโดยไม่ได้ค�านงึถงึสภาพการด�าเนินงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะของศาล ผลทีเ่กดิข้ึนจากความพยายาม
ของสมาคมฯ ได้ก่อก�าเนิดเป็นกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล ซ่ึงใช้แนวทางแบบองค์รวมในการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของศาล และวางแนวทางส�าหรับศาลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนอย่างต่อเนื่อง

ศาลต่าง ๆ  ได้รบัการส่งเสรมิให้ใช้กรอบสากลฯ ดงักล่าวเป็นแนวทางไปสู่ความเป็นเลศิของศาล มกีารพัฒนาแนวทางในการปรบัปรงุ
คุณภาพศาลที่ท�าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและบทบาทและหน้าที่ของศาลที่ไม่เหมือนกับองค์กรใด  
กรอบสากลฯ ดงักล่าวยังเป็นการตอกย�า้คุณค่าและความมุง่มัน่ทีแ่วดวงศาลทัว่โลกมองว่ามคีวามส�าคญัในการท�าให้ศาลมปีระสิทธภิาพ
และเป็นที่เคารพต่อสาธารณชน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการส่งเสริมให้ศาลต่าง ๆ พิจารณาใช้กรอบสากลฯ นี้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของศาล 
[อย่างไรก็ตาม ศาลสามารถปรับเปลี่ยนกรอบสากลฯ ให้ตอบสนองความจ�าเป็นในองค์กรของตนเองได้โดยไม่ต้องลังเล] 

ผลลพัธ์ท่ีดทีีส่ดุในองค์กรใดกต็ามจะเกดิขึน้ได้ กต่็อเมือ่ทกุคนในองค์กรท�างานเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกนั การสร้างวฒันธรรมศาล
ที่เอื้อต่อการปฏิรูป การปรับปรุงบริการ และนวัตกรรม คือขั้นตอนแรกที่ส�าคัญในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของศาล

กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลคือเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งศาลและศาลพิเศษต่าง ๆ  ยังคงใช้มาตลอด และสมาคมฯ เอง
ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกรอบสากลฯ นี้ และส่งเสริมการใช้งานต่อไป กรอบสำกลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเอกสาร ‘ที่มีชีวิต’ และ
ขอสนับสนุนให้ศาลแบ่งปันประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกรอบสากลฯ อย่างสม�่าเสมอ

ความเป็นมาของกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล

จุดประสงค์และการพัฒนากรอบสากลฯ

ค่านิยมหลกัของศาลคอืรากฐานของการท�างานศาลและศาลพเิศษซึง่จะช่วยปทูางไปสูค่วามเป็นเลศิของศาล ค่านยิมประกอบด้วย
ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง ความเป็นอสิระ ความสจุรติเทีย่งธรรม การเปิดกว้าง และความทนัท่วงทซีึง่เป็นกญุแจส�าคญัในการท�างาน
ที่ประสบความส�าเร็จของศาล

กรอบสากลฯ นี้จึงตั้งอยู่บนชุดของค่านิยม แล้วต่อยอดด้วยแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการด�าเนินงานของศาลผ่านความเป็นเลิศ
ของศาลทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งจะช่วยให้ศาลเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วยการประเมินศาลในฐานะสถาบัน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมใด 
แง่มุมหนึ่งของกิจกรรมในศาล

กรอบสากลฯ นีก้�าหนดระเบียบวธิใีนการประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง และด้วยวธีิการนีศ้าลและศาลพิเศษจะสามารถระบแุละจัดล�าดบั
ความส�าคัญของจุดแข็งและจุดอ่อน และพัฒนาแผนงานเพื่อการปรับปรุงตนเอง กรอบสากลฯ นี้ยังระบุวิธีการวัดผลท่ีเป็นไปได้ในการ
ประเมินการด�าเนินงานของศาล และเสนอแนะกระบวนการที่ศาลสามารถน�าไปประยุกต์ตามความสมัครใจร่วมกับกรอบสากลฯ  
ผ่านการประเมินตนเอง

(นับตั้งแต่.4.มีนาคม.2563)
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ตุลาการมีบทบาทส�าคัญในการตัดสินและแก้ไขข้อพิพาท และเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ผดุงหลักนิติธรรมในสังคม กรอบสากลฯ นี้ 
เป็นแหล่งข้อมลูส�าหรับศาลในการท�างานเพือ่ส่งมอบบรกิารศาลทีม่คุีณภาพ ซ่ึงจ�าอย่างยิง่ในการช่วยให้ศาลสามารถรับผิดชอบในบทบาท
หน้าทีข่องตน และช่วยให้ทกุคนสามารถเข้าถงึความยตุธิรรมได้ เพือ่ท่ีจะให้สาธารณชนเชือ่ใจและไว้ใจศาล ศาลจะต้องมคีวามเป็นธรรม 
เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ

บทน�าส�าหรับกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

กรอบสากลฯ เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 และฉบับปรับปรุงครั้งที่สองได้เปิดตัวในปี พ.ศ. 2556 นอกจากกรอบสากลเพื่อ 
ความเป็นเลศิของศาลแล้ว สมาคมฯ ยังได้พฒันากรอบสากลเพือ่ความเป็นเลศิด้านการสนับสนนุทางตุลาการ (พ.ศ. 2558) เพือ่เป็นเครือ่งมือ
ส�าหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางตุลาการ และยังได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เก่ียวกับมาตรการสากลในการวัดผลสากลของ 
การด�าเนินงานศาล ซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลักสิบเอ็ดข้อ ที่เป็นแนวทางส�าหรับการวัดประสิทธิภาพ

นบัตัง้แต่กรอบสากลฯ ฉบับท่ี 2 เปิดตัวในปี พ.ศ. 2553 เรากไ็ด้เหน็พฒันาการใหม่ ๆ  ในภมูทิศัน์ทางกฎหมาย เช่น การใช้เทคโนโลยี
ที่เพ่ิมข้ึน และการใช้แนวทางระงับข้อพิพาททางเลือก นอกจากน้ี เม่ือศาลจ�านวนมากขึ้นได้ด�าเนินการตามกรอบสากลฯ เราก็ได้รับ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงกรอบสากลฯ มากขึ้นตามไปด้วย

กรอบสากลฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 น้ีจึงเป็นภาพสะท้อนถึงพัฒนาการดังกล่าวและประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นของสมาคมฯ  เนื้อหา 
ที่มีการปรับแก้ในกรอบสากลฯ ที่ 3 มีดังนี้

1..เพ่ิมหัวข้อใหม่ เช่น จริยธรรมและจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยง การใช้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงบริการจากศาล 
ให้ดขีึน้ ความปลอดภยัและความถูกต้องของข้อมลูและบนัทกึศาล การใช้การระงับข้อพิพาททางเลอืกเพือ่แก้ไขข้อพพิาท
อย่างฉันมิตรและค่าใช้จ่ายไม่สูง และการใช้แนวทางบ�าบัดเยียวยาและการแก้ปัญหาในกรณีที่เหมาะสม

2..ขยายขอบเขตความเป็นเลศิของศาลส�าหรบัแรงงานในศาล มกีารเพิม่เนือ้หาเฉพาะให้กบัประเดน็ด้านทรพัยากร
มนุษย์เพื่อความเป็นเลิศของศาล ซึ่งให้ความส�าคัญและเน้นย�้าถึงบทบาทของแรงงานในศาลที่นอกเหนือไปจาก 
การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ แต่จะรวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ เช่น การมีส่วนร่วมและสุขภาวะ การปฏิบัติงานและ
การเห็นคุณค่าของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล

 กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลฉบับก่อนหน้าได้รวมเอามิติเรื่องทรัพยากรมนุษย์ไว้ในหมวดหมู่ ‘ทรัพยากร’  
ซึง่เป็นหมวดเดยีวกบัทรพัยากรทางการเงินและทางกายภาพ อย่างไรกด็ทีรพัยากรสองอย่างหลงัยงัคงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญของความเป็นเลิศของศาล และได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้อยู่ในหัวข้อของ กำรบริหำรศำลอย่ำงมีกลยุทธ์ 
(ด้านที่ 2) และโครงสร้ำงพื้นฐำน กระบวนกำรพิจำรณคดี และกระบวนกำรของศำล (ด้านที่ 4)

3..เพิ่มเติมค�าแนะน�าชุดใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีศาล แก่ศาลที่สนใจที่จะอภิปรายเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยี และประเด็นการอภิปรายต่าง ๆ ซ่ึงในที่นี้ ค�าเพิ่มเติมไม่ใช่การก�าหนดดกฎเกณฑ์หรือการลงรายละเอียด
ปลีกย่อย แต่มุ่งให้เกิดประโยชน์ในฐานะจุดเร่ิมต้นของการหารือและก�าหนดแผนระยะยาวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ของศาล

4..แบบประเมินตนเองและการประเมินประสิทธิผล กรอบสากลฯ ฉบับท่ีสองได้เสนอแนวทางสองประการในการ
ประเมนิตนเองของศาล แบบแรกคอืแบบสอบถามเพือ่การประเมนิตนเอง (questionnaire) และแบบทีส่องคอืรายการ
ส�ารวจเพือ่การประเมินตนเอง (checklist) แบบสอบถามจะเป็นการประเมนิเชิงลกึและมกีระบวนการประเมนิทีล่ะเอยีด
มากกว่า เนือ่งจากต้องการให้ศาลพจิารณากิจกรรมแต่ละรายการท่ีอยู่ในความเป็นเลศิของศาลท้ังเจด็ด้าน และประเมิน
ว่าศาลสามารถตอบโจทย์ในแต่ละประเด็นปัญหาได้หรอืไม่ และหากท�าได้ ระดับความส�าเรจ็และประสิทธผิลทีเ่กดิขึน้
นั้นเป็นอย่างไร ในทางตรงกันข้าม รายการส�ารวจจะใช้วิธีท�าเครื่องหมายและให้คะแนนอย่างง่าย
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 ในกรอบสากลฯ ฉบับที่สาม สมาคมฯ ได้ยุบรวมการประเมินสองแบบดังกล่าวให้เหลือเพียงแบบเดียว ให้กลายเป็น 
การประเมินตนเองแบบองค์รวมด้วยวิธีการที่เรียบง่ายขึ้น เพ่ือให้ศาลท่ีต้องการบรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้ใช ้
กรอบสากลฯ ได้ง่ายข้ึน แบบประเมินรุ่นที่สามคือการผสมผสานข้อดีของการประเมินสองแบบก่อนหน้า และจะช่วย
ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับสิง่ท่ีคาดหวงัว่าศาลควรจะท�าเพือ่ให้บรรลคุวามเป็นเลศิในแต่ละด้าน และยงัช่วยให้ศาลสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของแนวทางด�าเนินงานในแต่ละด้านด้วย

5..การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้คะแนน  [เนือ่งจากมกีารแก้ไขแบบประเมนิตนเอง จงึท�าให้กรอบการให้คะแนนต้องถกู
ปรบัปรงุตามไปด้วย โดยท่ีนอกเหนือจากการประเมนิประสทิธผิลตามปรกต ิแบบประเมนิได้เพิม่ตัวเลอืกค�าตอบส�าหรบั
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้สามารถตอบว่า “ไม่ทราบ” ได้ ซึง่ตวัเลอืกท่ีถูกเพ่ิมเข้ามานีจ้ะเป็นทางเลอืกให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ในสถานการณ์ที่ตนไม่ทราบว่าศาลได้มีการด�าเนินการตามเกณฑ์การประเมินแล้วหรือยัง ในสถานการณ์เช่นนี้  
การตอบแบบให้คะแนนอาจไม่สามารถสะท้อนความถูกต้องของค�าตอบได้ และผู้ตอบอาจจะใช้วิธีคาดเดาหรือ 
ตอบค�าถามอย่างกลวง ๆ ซึ่งน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีไม่ถูกต้องเม่ือการประเมินตนเองสิ้นสุดลง โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของกรอบการให้คะแนนที่ได้รับการแก้ไข ในส่วนที่ [3]]

รูปที่ 1 ล�ำดับเหตุกำรณ์ของกำรพัฒนำกรอบสำกลเพื่อควำมเป็นเลิศของศำล

กรอบสำกลฯ เปิดตวัแบบสอบถำม
เพื่อกำรประเมินตนเอง

กรอบสำกลฯ ฉบับที่ 2
- เกณฑ์ประเมินทั่วไปชุดใหม่
- เปิดตัวรำยกำรสอบถำมเพื่อกำรประเมินด้วยตนเอง

เกณฑ์วัดผลสำกลส�ำหรับ
กำรด�ำเนนิงำนของศำล (ฉบบัที ่1)

กรอบสำกลฯ เพื่อกำร 
สนับสนุนเชิงตุลำกำร

เกณฑ์วัดผลสำกลส�ำหรับ
กำรด�ำเนินงำนของศำล (ฉบับที่ 2) กรอบสำกลฯ ฉบับที่ 3
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2..ค่านิยมของศาล.

สมาคมฯ ตระหนักดีถึงกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศกว้าง ๆ เกี่ยวกับค่านิยมหลักของศาล ที่เป็นแนวทางส�าหรับศาลในการท�า
ตามบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม ค่านิยมส�าคัญส�าหรับการท�างานของศาลที่ประสบความส�าเร็จ ได้แก่

ค่านิยมหลักเหล่านี้คือหลักประกันว่าทุกคนที่เข้าสู่กระบวนการศาลจะได้รับการปฏิบัติตามหลักศุภนิติกระบวนและการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ค่านิยมเหล่าน้ียังก�าหนดวัฒนธรรมของศาล ก�าหนดทิศทางส�าหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนเพื่อให้ศาล
สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

ค่านิยม เช่น ความเป็นธรรมและความเป็นกลาง คือตัวก�าหนดมาตรฐานว่าศาลควรวางตัวอย่างไร ค่านิยมของความเป็นอิสระ 
และความสามารถเกีย่วข้องโดยตรงกบัความสามารถของผู้พพิากษาในการตดัสนิคดบีนพืน้ฐานของความเข้าใจข้อกฎหมายและข้อเทจ็จรงิ
ของคดีอย่างถีถ้่วน ความสจุรติเทีย่งธรรมหมายรวมถงึความโปร่งใสและความเหมาะสมของกระบวนการ การตดัสนิคด ีและผูม้อี�านาจ
ตัดสินใจ ศาลนั้นไม่เพียงแต่จะต้องมอบความยุติธรรม แต่ต้องท�าให้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นเกิดจากกระบวนการที่โปร่งใสด้วย

ความเปิดกว้าง.ประกอบด้วยความสะดวกในการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยื่นคดีที่เหมาะสม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การเข้าถึงค�าแนะน�า และล่ามหากจ�าเป็น) และการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกของศาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
ความสามารถของประชาชนในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี และผลตัดสินของแต่ละคดี  
เหล่านีค้ือสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการเป็นศาลที่เปิดกว้าง

ความทันท่วงที. เป็นผลสะท้อนของความสมดุลระหว่างเวลาที่ต้องใช้ในการรับค�าร้อง น�าเสนอคดี ชั่งน�้าหนักหลักฐาน ข้อกฎหมาย 
และข้อโต้แย้ง และความล่าช้าทีไ่ม่สมเหตสุมผลอนัเนือ่งจากกระบวนการทีไ่ม่มีประสทิธภิาพและทรพัยากรทีไ่ม่เพยีงพอ อกีค่านยิมส่ิงทีส่�าคัญ
ไม่น้อยไปกว่ากัน คือความแน่นอนเด็ดขาด ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันว่าการตัดสินคดีน้ันเป็นผลมาจากการใช้กฎเกณฑ์ หลักการ  
และตวัอยา่งคดกีอ่นหนา้ที่ได้ก�าหนดไว้อยา่งดีแล้ว และในท้ายทีสุ่ดคดีกจ็ะได้รบัการตัดสนิเปน็ ‘ทีส่ิ้นสุด’ ไม่ว่าจะในศาลชัน้ต้นหรอืผ่าน
กระบวนการอุทธรณ์

ถือเป็นความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของศาล ผู้น�า และผู้บริหารศาลท่ีจะต้องส่งเสริมความเข้าใจในค่านิยม 
เหล่านี้ และส่งเสริมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้ การเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศของศาลนั้นหลัก ๆ แล้วคือการเดินทางตาม
เส้นทางที่สร้างขึ้นด้วยความเคารพอย่างจริงจังและยึดมั่นในค่านิยมที่ทุกคนในศาลมีร่วมกัน

• ความเสมอภาคเม่ืออยู่เบือ้งหน้ากฎหมาย.

• ความเป็นธรรม

• ความเป็นกลาง

• ความเป็นอิสระของการตัดสินใจ

• ความสามารถ

• ความสุจริตเที่ยงธรรม

• ความโปร่งใส

• ความเปิดกว้าง

• ความทันท่วงที

• ความแน่นอนเดด็ขาด
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มีแหล่งข้อมูลมากมาย หากต้องการศึกษาทบทวนเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ สามารถดูรายการเอกสารแนะน�าบางส่วนได้ในภาคผนวก ข 
(ทรัพยากร) เกี่ยวกับด้านที่ 1 ความเป็นผู้น�าของศาล 

กรอบสากลฯ นี้น�าเสนอระเบียบวิธีในการยกระดับการด�าเนินงานของศาลที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมศาล และการประยุกต์ใช้ค่านิยมนี้
กบัทกุกจิกรรมในศาล ค่านยิมของศาลและประสทิธภิาพของศาลนัน้เชือ่มโยงกนัในเชงิฐานราก กรอบสากลฯ นีย้งัน�าเสนอวธิกีารส�าหรบั
ศาลในการประเมนิว่าค่านยิมทีศ่าลถอืว่ามคีวามส�าคญันัน้ จรงิ ๆ  แล้วได้ถกูน�ามาใช้เป็นเขม็ทศิในการชีน้�าแนวทางและบทบาทของศาล
หรือไม่

การเดินทางสู่ความเป็นเลิศของศาลคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดระบบองค์กรภายในศาลให้ดีที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ความเป็นผูน้�าทีแ่ขง็แกร่ง นโยบายและกลยทุธ์ของศาลทีช่ดัเจน การจดัการทรัพยากร การด�าเนนิงานของศาลทีมี่ประสทิธภิาพ
และมีประสิทธิผล ข้อมูล (การด�าเนินงาน) ของศาลที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ และความไว้วางใจระดับสูงจากสาธารณะ

บทบาทและกิจกรรมทั้งหมดน้ีจะต้องถูกด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ศาลกลายเป็นศาลที่ดีเยี่ยม เพื่อลดความซับซ้อน
ของขัน้ตอนประเมนิผลการปฏบิตังิาน และเพือ่ให้สามารถมองเหน็จุดทีต้่องปรบัปรงุ กรอบสากลฯ ได้แบ่งเนือ้หาของกจิกรรมและบทบาท
เหล่านี้ออกเป็นความเป็นเลิศของศาลเจ็ดด้าน

แนวทางของศาลในการบรรลุความเป็นเลิศของศาลแต่ละด้านควรสะท้อนให้เห็นค่านิยมเหล่านี้ด้วย และเมื่อศาลได้น�าแนวทางการ
ประเมินและปรับปรุงมาใช้ ศาลก็จะทราบได้ว่าองค์กรของตนสง่เสริมและยึดมั่นในการปฏิบัติตามค่านยิมเหล่านั้นได้ดีแค่ไหน สิ่งส�าคัญ
ก็คือ ศาลจะต้องไม่เพียงแต่ส่งเสริมค่านิยมที่เป็นแนวทางในการด�าเนินการของศาลเท่านั้น แต่ยังต้องท�าให้แน่ใจว่าค่านิยมเหล่านั้น
สะท้อนออกมาในกระบวนการท�างานและแนวปฏิบัติของศาลด้วย

ความเป็นเลิศของศาลเจ็ดด้าน 

ความเป็นเลิศของศาลเจ็ดด้าน.

ตัวขับเคลื่อน • ความเป็นผู้น�าของศาล

ระบบและปัจจัยอ�านวย
• การบริหารจัดการศาลอย่างมีกลยุทธ์ 
• แรงงานในองค์กรศาล
• โครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาคดี และกระบวนการศาล

ผลที่ได้รับ
• การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล 
• การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา
• ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ 
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3..การใช้กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล.

ระเบียบวิธีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

กรอบสากลฯ ใช้ระเบียบวิธีเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าศาลจะทบทวนประสิทธิภาพการท�างานเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง  
และหาวิธปีรบัปรงุประสทิธภิาพของศาล กระบวนการเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีสีข้ั่นตอน ซ่ึงจะต้องน�ามาปฏิบติัทุกคร้ังท่ีศาลต้องการ
ประเมินตนเองเพื่อติดตามความคืบหน้า

รูปที่ 2 ระเบียบวิธีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่.1:.ประเมิน

ในขั้นแรกให้ศาลท�าการประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมว่าการด�าเนินงานของศาลนั้นอยู่  
ณ จุดใดของความเป็นเลิศของศาลทั้งเจ็ดด้าน

เคล็ดลับ:  แบบส�ารวจออนไลน์

จุดประสงค์ของการประเมินตนเองคือเพื่อให้ศาลสามารถระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง และเพื่อบรรเทาความกังวลของ 
เจ้าหน้าทีเ่มือ่ถกูขอให้ระบถุงึปัญหา ศาลสามารถอนุญาตให้มกีารท�าแบบประเมนิโดยไม่ต้องระบชุือ่โดยใช้เครือ่งมอืส�ารวจออนไลน์ 
เครื่องมือเหล่านี้อาจน�ามาใช้เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบค�าตอบได้ด้วย ซึ่งจะยิ่งช่วยให้การประเมินตนเองง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่.2:.วิเคราะห์

ในขั้นท่ีสอง การวิเคราะห์เชิงลึกคือการต่อยอดจากการประเมินตนเองเพื่อก�าหนดขอบเขตของจุดบกพร่องของศาลท่ีสามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้

ประเมิน

วัดผล

วิเคราะห์

น�าไปใช้
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ขั้นตอนที่.3:.น�าไปใช้

ในขั้นตอนที่สาม ให้ใช้แผนงานเพื่อการปรับปรุงซึ่งจะก�าหนดรายละเอียดของสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง สิ่งที่ต้องลงมือท�า  
และผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ

ขั้นตอนที่.4:.วัดผล

ในขั้นที่สี่.ความคืบหน้าของการด�าเนินการตามแผนงานเพื่อการปรับปรุงจะถูกตรวจสอบผ่านกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง.

ศาลควรทบทวนการใช้งานของแผนงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และก�าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อวัด 
ความคืบหน้า

กระบวนการสี่ขั้นตอนนี้จะต้องถูกน�ามาปฏิบัติซ�้าทุกครั้งที่ศาลพร้อมประเมินตนเองรอบใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้า ขอแนะน�าว่าศาล
ควรมีการประเมินตนเองทุก ๆ สองปี แต่จะเป็นช่วงเวลาใดนั้น ให้เป็นเรื่องของแต่ละศาลที่จะก�าหนด

การประเมินตนเองเป็นระยะๆ ท�าให้ศาลสามารถ

·	 ระบุด้านที่ศาลจ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุงเพิ่มเติม
·	 ก�าหนดว่าปัญหาส่วนใดควรใช้ความพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือส่วนใดต้องแก้ปัญหาระยะยาว และ
·	 ประเมินความคืบหน้าของศาลในการแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่จ�าเป็น

การประเมินความเป็นเลิศของศาล

ขั้นตอนแรกในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศของศาลคือการประเมินว่าการท�างานของศาลในปัจจุบันนั้นดีหรือไม่อย่างไร  
กรอบสำกลฯ นีใ้ชว้ธิีการประเมนิตนเองซึง่จะช่วยใหศ้าลท�าการประเมนิผลปฏบิตัิงานของตนเองได้โดยเทยีบกบัเกณฑเ์พื่อความเปน็เลศิ
ของศาลเจ็ดด้าน ข้ันตอนแรกน้ีจะช่วยให้ศาลสามารถระบุประเด็นปัญหาท่ีต้องใส่ใจ และก�าหนดมาตรฐานส�าหรับวัดความคืบหน้า 
ในภายหลังได้

กรอบสำกลฯ น้ีต้องการให้เกิดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ผู้พิพากษา.ผู้บริหาร.และเจ้าหน้าท่ีศาลอื่น.ๆ.ต้องมีบทบาทในการ
ประเมนิบรกิารของศาลและในการพฒันาและปรบัปรงุ.ประสทิธิภาพและชือ่เสยีงของศาลขึน้อยูก่บัผลการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่
ท้ังหมด และศาลต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดในศาลไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีศาลได้มีตัวแทนในการแสดงความเห็น 
เพื่อประเมินและพัฒนาแผนงานในอนาคต

นอกจากน้ีกรอบสากลฯ.ยังสนับสนุนให้ศาลฟังมุมมองจากองค์กรที่เป็นพันมิตรกับศาล. เช่น บุคลากรในวิชาชีพกฎหมาย/ 
นิติกร อัยการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของศาลและในประเด็น
ปัญหาที่ต้องการการปรับปรุง การเปิดกว้างการสื่อสารกับพันธมิตรทางวิชาชีพเหล่าน้ีจะช่วยให้มีมุมมองใหม่ ๆ มากมายและยกระดับ
การท�างาน
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เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของศาลจะได้รับแรงเสริมมากยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับกลยุทธ์.นโยบาย. 
และกระบวนการกบัผูใ้ช้บรกิารศาลและสาธารณชนทัว่ไป การหาข้อมลูจากบคุคล ธรุกจิต่าง ๆ  และสาธารณะในวงกว้างทีใ่ช้บรกิาร
จากศาลช่วยให้เกิดการปรับปรุงการท�างานของระบบศาล และในความเป็นจริง ค�าติชมจากภายนอกเกี่ยวกับความสุจริตเที่ยงธรรม 
และความสามารถของศาล มักจะเป็นมาตรวัดที่แม่นย�าที่สุดในการวัดคุณภาพของศาล

กรอบสำกลฯ นี้ มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือศาลในการค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การทบทวนการท�างาน 
และการประเมนิประสิทธิภาพทีศ่าลรเิริม่ด้วยตนเองและมคีวามโปร่งใส จะย่ิงช่วยให้ศาลมคีวามน่าเชือ่ถอืเมือ่ต้องยืน่ค�าขอทางกฎหมาย 
เพื่อขอเงินทุนในการปรับปรุงอาคารหรือเพื่อขอบรรจุผู้พิพากษาเพิ่มเติม

ความเป็นผู้น�าของศาลและการมีส่วนร่วมเชิงรุกคือสิ่งส�าคัญที่จะบรรเทาความกลัวที่เกิดกับเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษา พวกเขาอาจกังวล
ว่าจะได้รับผลกระทบทางลบหากพูดถึงปัญหาภายในศาลและการปฏิบัติงานของศาล ศาลต้องเน้นย�้าว่าวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ตนเอง ไม่ใช่เป็นไปเพือ่ต�าหนผิูใ้ดส�าหรับปัญหาทีเ่กดิขึน้ แต่เป้าหมายคอืการท�าให้เราได้เห็นประเดน็ปัญหาท่ีต้องการปรบัปรงุและแก้ไข

ในท�านองเดียวกัน ศาลไม่ควรกังวลเกี่ยวกับคะแนนจากการใช้แบบประเมินตนเองจนมากเกินไป  คะแนนนั้นไม่ใช่ และไม่ควร 
จะเป็น เป้าหมายสดุท้ายของการใช้กรอบสำกลฯ สิง่ทีส่�าคัญกว่านัน้ คือการทีศ่าลสามารถใช้ประโยชน์จากแบบประเมนิในการระบปุระเดน็
ปัญหา และศาลจะใช้มาตรการอะไรในการจัดการกับปัญหาในประเด็นเหล่านั้น ไม่มี “คะแนนที่สมบูรณ์แบบ” ที่ศาลต้องท�าให้ได้  
นอกจากน้ี กรอบสากลฯ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ศาลเอาคะแนนของตนไปเปรียบเทียบกับคะแนนของศาลอื่น ๆ เกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ส�าคัญที่แท้จริงคือเกณฑ์ที่ได้มาจากการประเมินตนเองในครั้งก่อน ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่ามาตรการของศาลมีประสิทธิภาพหรือไม่  
และศาลได้มีการพัฒนาตนเองหรือไม่เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองครั้งล่าสุด

โดยพื้นฐานแล้ว การประเมินตนเองคือก้าวแรกที่จ�าเป็นในการพัฒนาแผนงานเพื่อปิดช่องว่างระหว่าง ‘สิ่งที่เป็นอยู่’ และ ‘สิ่งที่สามารถ
เป็นได้’ และจะช่วยในการระบจุดุบกพร่อง และประเมนิว่าเรือ่งใดต้องได้รบัการแก้ไขในระยะสัน้ และเรือ่งใดทีต้่องมกีารวางแผนในระยะ
กลางหรือระยะยาว
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การใช้แบบประเมินตนเอง

กระบวนการประเมินตนเอง.

ศาลควรให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในศาลได้มีสิทธ์ิมีเสียงอย่างเปิดกว้างในกระบวนการประเมินตนเอง ก่อนการประเมินตนเอง 
ผู้เข้าร่วมการประเมินควรได้รับส�าเนาของแบบประเมิน นอกจากนี้ศาลอาจจะพิจารณาจัดประชุมเพื่ออธิบายให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงวิธีการ 
ผูเ้ข้ารว่มสามารถใช้โอกาสนีใ้นการศกึษาแบบประเมินเพือ่ดวู่าตนต้องรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทีจ่�าเปน็อะไรบ้างเพือ่ให้การประเมนิตนเอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือผู้เข้าร่วมได้รวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์และท�าการตัดสินใจต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมทุกคน 
ควรพิจารณาว่าศาลได้ลงมือท�าหรือเตรียมการใด ๆ บ้างหรือไม่ที่เกี่ยวกับเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ของความเป็นเลิศทั้งเจ็ดด้านของศาล  
สิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงคือต้องพิจารณาว่าศาลได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและประเมินขอบเขตและความส�าเร็จของการด�าเนินการ 
แต่ละอย่างหรือไม่

เพื่อหาค่ากลางของผลการประเมินตนเอง ศาลสามารถพิจารณาทางเลือกได้หลายอย่าง ส�าหรับศาลที่มีผู้เข้าร่วมประเมินจ�านวนมาก 
อาจจ�าเป็นต้องสร้างทีมประเมินขึ้น โดยสิ่งส�าคัญคือแต่ละทีมจะต้องมีผู้พิพากษาและผู้บริหารศาลในแต่ละระดับและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
เป็นตัวแทนด้วย หลังจากสมาชิกได้ประเมินตนเองแล้ว พวกเขาควรพูดคุยถึงการจัดอันดับคะแนนส�าหรับแต่ละเกณฑ์ ในกรณีที่สมาชิก
ในทีมให้คะแนนส�าหรับแต่ละเกณฑ์ต่างกัน สมาชิกในทีมควรพูดคุยและตกลงเพื่อก�าหนดการให้คะแนน/จัดอันดับที่เหมาะสม  
และให้แต่ละคนอธิบายเหตุผลในการให้คะแนนของตน ให้บันทึกข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เกี่ยวกับการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะจะมี
ความส�าคัญต่อการพัฒนาแผนงานเพื่อการปรับปรุง

อีกวิธีหนึ่งคือน�าคะแนนจากค�าตอบของผู้เข้าร่วมทั้งหมดมารวมกันแล้วค�านวณหาคะแนนเฉลี่ยต่อเกณฑ์ นี่อาจเป็นวิธีหาค่ากลาง 
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดกลุ่มอภิปรายซึ่งอาจใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป

ในการประเมินตนเอง สิ่งส�าคัญคือศาลควรถามตัวเองว่าสามารถพัฒนาการท�างานบางอย่างหรือบางด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได้หรอืไม่ ต้องแยกความแตกต่างระหว่างสิง่ทีไ่ด้ท�าและสิง่ท่ีท�าได้ดี การทีศ่าลจะบอกว่ามาตรการหรอืการด�าเนินการใด ๆ  ไม่ว่าจะในด้าน
ใดกต็ามนัน้ได้รบัการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพหรอืไม่ ศาลจะต้องมหีลกัฐานทีจ่บัต้องได้ ศาลอาจใช้การวดัผลหรอืข้อเทจ็จรงิเชงิวัตถวิุสัย
อืน่ ๆ  ทีแ่สดงถงึผลเชงิบวกของการกระท�านัน้ ๆ  กล่าวอกีนยัหนึง่คอื ส�าหรบัวตัถปุระสงค์ของการประเมนิตนเองนัน้ แค่การบอกว่าโครงการ
หนึ่ง ๆ ส�าเร็จแล้ว ยังไม่ถือว่าเพียงพอ
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แนวทางการให้คะแนนการประเมินตนเอง

เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายถึงเหตุผลพ้ืนฐานของระบบการให้คะแนนการประเมินตนเอง และอธิบายวิธีการใช้งาน โดยศาลอาจใช้สเปรดชีท 
ในโปรแกรมเอกเซล Excel ที่มีให้หรือจะค�านวณเองก็ได้ 

ความเป็นเลิศของศาลท้ังเจด็ด้านนีป้ระกอบด้วยหลกัเกณฑ์ทัง้หมด 84 ข้อโดย 77  ข้อเป็น “เกณฑ์ทัว่ไป” และ 7 ข้อเป็น “เกณฑ์ประสทิธผิล” 
กรอบสากลฯ ฉบับที่สามได้ปรับวิธีการให้ง่ายขึ้น และยุบรวมแบบสอบถามและรายการประเมินในกรอบสากลฯ ฉบับที่สองให้เหลือเป็น
แบบประเมินแบบองค์รวมชุดเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิผลของมาตรการของศาลโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบค�าถาม
เกี่ยวกับ “เกณฑ์ประสิทธิผล” ในตอนท้ายของความเป็นเลิศแต่ละด้าน

น�้าหนักคะแนนของเกณฑ์ต่าง.ๆ

ส�าหรับ “เกณฑ์ทั่วไป” จะมีคะแนนระหว่าง “0” และ “5” ส�าหรับแต่ละเกณฑ์ แนวทางการให้คะแนนส�าหรับ “เกณฑ์ทั่วไป” ได้ระบุไว้ 
ด้านล่าง ดังนี้

ตารางที่.1.หลักการให้คะแนนส�าหรับเกณฑ์ทั่วไป

ไม่ทราบ (โปรดดูค�าอธิบายในบทถัดไป) 0

ไม่มี ไม่มีแนวทางหรือการน�าแนวทางมาใช้งานแต่อย่างใด 0

มีแนวทางเชิงตั้งรับ มีแนวทางอยู่ แต่เป็นไปในเชงิตัง้รบัเท่านัน้ หลกัฐานเกีย่วกบัการวางแนวทางหรอืการน�ามา
ใช้งานนั้นมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

1

มีการระบุแนวทางชัดเจน มกีารก�าหนดทศิทางส�าหรบัแนวทางเชงิป้องกนัทีไ่ด้วางไว้แล้ว มหีลกัฐานว่าได้น�าแนวทาง
มาใช้ในบางด้าน 

2

มีการบูรณาการแนวทาง องค์กรมีแนวทางท่ีเสถียรและมีประสิทธิภาพ และมีหลักฐานว่ามีการน�าไปใช้เพื่อป้องกัน
ปัญหา แนวทางยังสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานขององค์กรและมีหลักฐานว่าได้น�า
ไปปรับใช้ในด้านที่ส�าคัญ ๆ ขององค์กร 

3

แนวทางได้รับการปรับปรุง องค์กรมแีนวทางทีช่ดัเจนและได้รบัการพิสจูน์ประสทิธิภาพแล้ว และมหีลกัฐานว่าแนวทาง
ได้ผ่านการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และแก้ไข และมีการบูรณาการเข้ากับ
ความต้องการขององค์กร มีหลักฐานที่จับต้องได้ว่ามีการน�าแนวทางไปใช้ในด้านที่ส�าคัญ
ทั้งหมดขององค์กร 

4

มีแนวทางเชิงนวัตกรรม องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างมากและบูรณาการเข้ากับความต้องการขององค์กร  
มีหลักฐานที่จับต้องได้ว่ามีการด�าเนินงานและการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในทุกระดับและ 
ทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกศาล

5
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ส�าหรับ “เกณฑ์ประสิทธิผล” ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกขอให้ประเมินว่าศาลด�าเนินการในแต่ละด้านของความเป็นเลิศทั้งเจ็ดได้ดีมาก
น้อยเพียงไร และเนื่องจากเกณฑ์แต่ละข้อจะวัดประสิทธิผลของความเป็นเลิศของศาลทั้งระบบ ระบบการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ 
ในกลุ่มนี้จึงมีน�้าหนักเป็นสองเท่าของ “เกณฑ์ทั่วไป” ดังน้ันส�าหรับแต่ละ “เกณฑ์ประสิทธิผล” จะให้มีคะแนนระหว่าง “0” และ “10”  
(เป็นสองเท่าของเกณฑ์ทั่วไป) แนวทางการให้คะแนนระบุไว้ด้านล่าง ดังนี้

ตาราง.2.แนวทางการให้คะแนน.(เกณฑ์ประสิทธิผล)

ไม่ทราบ (โปรดดูค�าอธิบายในบทถัดไป) 0

ไม่มี ไม่ปรากฏผลลัพธ์ ไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ไม่ตอบสนองเป้าหมาย 0

มีข้อจ�ากัด ผลลัพธ์ไม่ดี เห็นแนวโน้มการพัฒนาในบางตัวชี้วัด การเผยแพร่โครงการริเริ่มมีอยู่อย่าง
จ�ากัด

2

ปานกลาง ผลด�าเนนิการเกอืบถงึเกณฑ์มาตรฐานในบางด้าน มแีนวโน้มการพฒันาบ้าง มกีารรายงาน
ผลในตัวชี้วัดหลักๆ บางตัว

4

ดี ผลด�าเนินการดี (ปานกลางหรือดีกว่า) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มีแนวโน้มการพัฒนา
ในแทบทุกตัวชี้วัดหลัก มีการรายงานผลลัพธ์ในแทบทุกตัวชี้วัดหลัก

6

ดีมาก ระดับผลการด�าเนินงานดีมากเม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดส�าคัญส่วนใหญ่  
แนวโน้มการพัฒนามีความยั่งยืนในเกือบทุกด้าน มีการรายงานผลส�าหรับตัวชี้วัดส�าคัญ
ทั้งหมด 

8

ดีเลิศ ระดับผลด�าเนินการดีเลิศเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในทุกตัวชี้วัดส�าคัญ แนวโน้ม 
การพัฒนาดีเยี่ยมในทุกด้าน และมีการรายงานผลส�าหรับทุกตัวชี้วัด 

10

การตอบว่า.“ไม่ทราบ”.

นอกเหนือจากตัวเลือกค�าตอบการประเมินหกข้อแล้ว แบบประเมินในกรอบฯ ฉบับท่ี 3 ยังมีตัวเลือกการตอบข้อที่เจ็ดส�าหรับ  
“เกณฑ์ท่ัวไป” และ “เกณฑ์ประสิทธิผล” นั่นคือการตอบว่า “ไม่ทราบ” ตัวเลือกน้ีมีไว้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไม่ทราบว่าศาลได้ด�าเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์นั้น ๆ หรือไม่ ส�าหรับกรอบฯ ฉบับที่ 1 และ 2 ตัวเลือกหกข้อหลักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
สะท้อนภาพท่ีแม่นย�าได้เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อมูลในสถานการณ์เช่นนี้ และผู้ตอบแบบสอบถามอาจใช้วิธีการคาดเดาหรือ 
ให้ค�าตอบที่กลวงเปล่าซึ่งจะท�าให้ผลประเมินไม่ถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการระเมินตนเอง

ดงันัน้ ในกรณีทีผู่ต้อบแบบสอบถามไม่ทราบค�าตอบส�าหรบัเกณฑ์บางข้อ (เช่น ในกรณทีีเ่นือ้หาในเกณฑ์เป็นเรือ่งทีท่ีอ่ยูน่อกขอบเขตงาน
ของตน) พวกเขาควรเลือกตัวเลือก “ไม่ทราบ” สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่รวบรวมได้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการและความพยายาม
ของศาลที่เป็นจริงในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

ในแง่วตัถุประสงค์ทางสถติใินการให้คะแนน น�า้หนกัคะแนนส�าหรบัค�าตอบ “ไม่ทราบ” คอื “0” เทยีบเท่ากบัการตอบว่า “ไม่ม”ี หากผูต้อบ
ข้ามค�าถาม (หรือ ไม่ได้เขียนค�าตอบ) ควรถือว่าเป็นการตอบว่า “ไม่ทราบ” และให้ค่าเป็น “0” เช่นกัน

ศาลควรแยกค�าตอบว่า “ไม่มี” และค�าตอบว่า “ไม่ทราบ” ออกจากกันเพราะเหตุผลที่ผู้ตอบเลือกตัวเลือก “ไม่มี” และ “ไม่ทราบ” นั้นแตก
ต่างกันและแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันที่ศาลจะต้องด�าเนินการ เช่น หากมีการตอบว่า “ไม่ทราบ” ในสัดส่วนที่สูง 
ในกลุ่มประชากรของเจ้าหน้าที่ศาลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ก็อาจชี้ให้เห็นว่าต้องปรับปรุงการส่ือสารเกี่ยวกับนโยบายของศาลบางประการต่อ
กลุ่มประชากรนั้นเป็นพิเศษ ในทางกลับกัน ค�าตอบแนวนี้อาจเป็นภาพสะท้อนของคุณลักษณะบางอย่างของระบบศาลที่แยกบทบาท 
การบริหารออกจากบทบาทตุลาการอย่างสิ้นเชิง ในทางกลับกันร้อยละของค�าตอบว่า “ไม่มี” ที่สูง อาจบ่งบอกว่ามาตรการศาลใช้ใน 
บางด้านยังมีข้อบกพร่องอยู่
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การใช้งานกรอบการให้คะแนน

กรอบการให้คะแนนของฉบบัท่ี 3 ประกอบด้วยสเปรดชตี Excel เพือ่ช่วยศาลในการจดักลุม่ค�าตอบของแบบประเมนิและค�านวณคะแนน
ของความเป็นเลิศทั้งเจ็ดด้านและคะแนนโดยรวม

ในการใช้สเปรดชีต Excel น�้าหนักของแต่ละค�าตอบของผู้ตอบแบบประเมินตนเองจะถูกป้อนลงในเวิร์กชีทที่ชื่อ “Entry Form” เวิร์กชีทนี้
อนญุาตให้มีผูต้อบแบบสอบถามสงูสดุ 100 คน เมือ่ด�าเนินการเสรจ็สิน้แล้ว สเปรดชีต Excel จะท�าการรวบรวมค�าตอบ ด�าเนินการค�านวณ
ที่จ�าเป็นโดยอัตโนมัติ และน�าเสนอผลในรูปแบบรายงานที่สามารถพิมพ์ได้ทันทีในเวิร์กชีทชื่อ “Report”

เนื้อหาส่วนที่เหลือในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการท�างานของสเปรดชีต Excel และวิธีค�านวณด้วยมือหากจ�าเป็น

โดยทัว่ไปผูต้อบแบบประเมนิหลายคนจะท�าแบบประเมนิตนเองอย่างอสิระ ดังนัน้เพือ่ให้ได้คะแนนรวมของการประเมนิศาล ขัน้ตอนแรก
คือต้องท�าการคิดคะแนนเฉลี่ยส�าหรับแต่ละเกณฑ์จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ในการท�าเช่นนี้คุณต้องก�าหนดน�้าหนักคะแนนให้กับ
ค�าตอบของผู้ตอบแต่ละคนตามค่าในตาราง ก (เกณฑ์ทั่วไป) และตาราง ข (เกณฑ์ประสิทธิผล) หากผู้ตอบข้ามค�าถาม (เช่น ไม่เขียน 
ค�าตอบ) ให้ถือว่าเป็นการตอบว่า “ไม่ทราบ”

หมำยเหต:ุ หำกคณุก�ำลงัใช้เวร์ิกชที Excel ให้คณุป้อนเลข “99” แทน“ 0” ลงในแบบฟอร์มรำยกำรส�ำหรบัค�ำตอบ “ไม่ทรำบ” ทัง้นีโ้ปรแกรม
จะให้น�้ำหนักกับค�ำตอบเหล่ำนี้เป็น “0” ในกำรค�ำนวณคะแนนของศำล 

จากนั้นน�้าหนักของคะแนนทั้งหมดจะถูกน�ามาหาผลรวมส�าหรับค�าตอบในแต่ละเกณฑ์ และผลรวมจะถูกหารด้วยจ�านวนผู้ตอบ 
แบบประเมินทั้งหมด ผู้ที่ตอบว่า “ไม่ทราบ” (และผู้ที่ไม่ตอบค�าถาม ซ่ึงจะถือว่าเป็นเสมือนค�าตอบ “ไม่ทราบ”) ก็ต้องน�ามารวมอยู่ใน
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามด้วย

ตาราง.ก ตาราง.ข

ใช้ส�าหรับทุกค�าตอบส�าหรับทุกเกณฑ์.ยกเว้น.ข้อ.
1.10,.2.14,.3.13,.4.16,.5.10,.6.12.และ.7.9

ใช้ส�าหรับค�าตอบของเกณฑ์ข้อ.1.10,.2.14,.3.13,.
4.16,.5.10,.6.12.และ.7.9

ค�าตอบ. น�้าหนัก ค�าตอบ น�้าหนัก

ไม่ทราบ

 0 

(99 ใน Excel) ไม่ทราบ

  0 

(99 ใน Excel)

ไม่มี 0 ไม่มี 0

เชิงตั้งรับ 1 เชิงตั้งรับ 2

ระบุชัดเจน 2 ระบุชัดเจน 4

บูรณาการ 3 บูรณาการ 6

ผ่านการปรับปรุง 4 ผ่านการปรับปรุง 8

นวัตกรรม 5 นวัตกรรม 10
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ขัน้ตอนท่ีสอง คอืการหาผลรวมของค่าเฉลีย่ทีไ่ด้จากขัน้ตอนที ่1 ในทกุเกณฑ์ของความเป็นเลศิท้ังเจด็ด้าน เพือ่ให้ได้คะแนนของแต่ละด้าน

ขัน้ตอนทีส่าม คือการหารคะแนนแต่ละด้านของศาลด้วยคะแนนสงูสดุส�าหรบัแต่ละด้าน เพือ่ให้ได้คะแนนร้อยละของพืน้ที ่(ร้อยละ 0-100)

ตารางด้านล่างแสดงคะแนนสูงสุดที่สามารถมีได้ส�าหรับแต่ละด้าน

ประเภท คะแนนสูงสุด

1 ความเป็นผู้น�าของศาล 55

2 การบริหารจัดการศาลอย่างมีกลยุทธ์ 75

3 แรงงานในองค์กรศาล 70

4 โครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาคดี และกระบวนการศาล 85

5 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล 55

6 บริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา 65

7 ความไว้วางใจและมั่นใจจากสาธารณะ 50

จากนั้นน�าค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละด้านมารวมกันและหารด้วย 7

ขั้นสุดท้าย น�าค่าเฉลี่ยนี้ไปคูณด้วย 10 (ถ้าศาลต้องการเฉลี่ยค่าร้อยละเป็นตัวเลขท้ังหมด) หรือคูณด้วย 1,000 (ถ้าศาลต้องการเฉล่ีย 
ค่าร้อยละเป็นทศนิยม) เพื่อค�านวณคะแนนรวมขั้นสุดท้ายซึ่งเต็ม 1,000 คะแนน

โปรดดูเวิร์กชีทการให้คะแนนที่แนบมาเพื่อศึกษาค�าแนะน�าเพิ่มเติม
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ตารางช่วงคะแนน.

คะแนนรวมนี้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพโดยรวมของศาล สามารถน�ามาเปรียบเทียบกับตารางช่วงคะแนนซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับ
ศาลในการวัดประสิทธิภาพ

ตาราง.3.ตารางช่วงคะแนน

ช่วงคะแนน คะแนน ค�าบรรยาย

1 0-199 ศาลได้วางแนวทางไว้ แต่เป็นแค่การตั้งรับเท่านั้น ไม่ได้ถูกน�ามาใช้อย่างเป็นระบบหรือไม่ได้ถูกน�ามา
ใช้งานเลย

การประเมินประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างจ�ากัดในตัวบ่งชี้บางตัวหรือมีการ
รายงานผลที่จ�ากัดส�าหรับตัวชี้โครงการริเริ่มที่ส�าคัญส่วนใหญ่

2 200-399 ศาลได้ก�าหนดทิศทางส�าหรับแนวทางที่ได้วางไว้ ซึ่งมีการน�าไปใช้ในบางด้าน

ผลการด�าเนินงานของศาลได้รับการประเมินว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานในบางตัวชี้วัดมีแนวโน้ม
การพัฒนาและมีการรายงานผลส�าหรับตัวชี้วัดที่ส�าคัญบางข้อ

3 400-599 ศาลมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และปรากฏหลักฐานของการใช้นวัตกรรม แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานขององค์กร และมีหลักฐานของการด�าเนินการด้านที่ส�าคัญในบางด้าน

ระดับของประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับมาตรฐานในตัวชี้วัดส�าคัญส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (โดยเฉลี่ยหรือ
ดกีว่า) สงัเกตเหน็แนวโน้มการพฒันาได้ในตัวชีว้ดัท่ีส�าคัญส่วนใหญ่ มกีารรายงานผลในด้านทีส่�าคญั ๆ 
ส่วนใหญ่

4 600.–.799. ศาลมีแนวทางที่ชัดเจนและได้รับการพิสูจน์แล้ว พร้อมหลักฐานของการปรับปรุงแนวทางผ่าน 
การเรียนรู้ นวัตกรรม และการแก้ไข แนวทางมีการบูรณาการเข้ากับความต้องการขององค์กร

มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของการด�าเนินงานในทุกด้านที่ส�าคัญ ระดับประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดส�าคัญส่วนใหญ่นั้นดีมาก แนวโน้มการพัฒนามีความยั่งยืนในแทบทุกด้าน 
และมีการรายงานผลในแทบทุกด้าน

5 800 – 1000 ศาลมีแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและมีความชัดเจน และมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการ 
บูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการขององค์กร

มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของทั้งการด�าเนินการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันในทุกระดับและทุกด้าน 
ระดับประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดส�าคัญทั้งหมดนั้นดีเลิศ มีแนวโน้ม 
การพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในแทบทุกด้าน และมีการรายงานผลจากทุกด้าน
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การวิเคราะห์และระบุประเด็นที่ต้องการการปรับปรุง

หลังจากได้ประเมินตนเองแล้ว ศาลจะระบุประเด็นท่ีจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง ศาลบางแห่งอาจเลือกที่จะมุ่งเน้นความพยายาม 
ในการปรับปรุงเป็นด้าน ๆ ไป ในขณะที่ศาลแห่งอื่น ๆ อาจด�าเนินการทบทวนและปฏิรูปศาลแบบท่ัวท้ังองค์กร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  
การจดัล�าดบัความส�าคัญของปัญหาในศาลคอืสิง่ทีก่รอบสากลฯ.แนะน�าให้ท�า.เพราะจะช่วยให้ศาลสามารถมุง่เน้นไปทีก่ารยกระดบั
ประสิทธิภาพของการด�าเนินงานในด้านที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาท่ีก�าหนด ศาลทุกแห่งมีทรัพยากรที่จ�ากัด และการด�าเนิน
โครงการปฏิรูปที่มากเกินไปในคราวเดียวอาจท�าให้เกิดความล่าช้าและขัดขวางการพัฒนา การให้ค�าปรึกษา และการด�าเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ

ความเป็นผูน้�าของศาลมส่ีวนส�าคัญเพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการวางแผนเพ่ือการปรบัปรงุ.เปิดโอกาสทีเ่พียงพอให้กบัเจ้าหน้าที่
ตุลาการ.พนักงานของศาล.และพันธมิตรทางวิชาชีพของศาลได้เข้ามาให้ค�าปรึกษาและมีส่วนร่วม

ค�าแนะน�าเชิงปฏิบัติ: จัดกลุ่มอภิปรายเชิงลึก (Focus Group Discussions) 

ศาลสามารถพิจารณาจัดการอภิปรายเชิงลึกแบบกลุ่มย่อยได้หลังจากท�าคะแนนการประเมินตนเองเสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีศาลที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้มาวิเคราะห์คะแนนร่วมกันและระบุประเด็น 
ที่ต้องปรับปรุง การอภิปรายอาจเริ่มที่เกณฑ์ที่ได้คะแนนค่อนข้างต�่า และพิจารณาเหตุผลว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

ศาลควรพิจารณาว่าคะแนนท่ีต�่านั้นเกิดจากการขาดแนวปฏิบัติบางอย่าง หรือเป็นเพราะการขาดความตระหนักเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว ข้อเสนอแนะควรเป็นไปเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาและปรับปรุง ค�าตอบจากการจัดกลุ่ม
อภิปรายเชิงลึกที่หลากหลายควรได้รับการรวบรวม และแยกแยะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแผนงานเพื่อการปรับปรุง  
(ดูหัวข้อย่อยถัดไป)

แผนงานเพื่อการปรับปรุง

กระบวนการประเมินและวิเคราะห์จะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องที่ศาลต้องด�าเนินการ ความคิดมากมายจะเกิดขึ้นในระหว่างการอภิปราย 
พดูคยุเกีย่วกบัการท�างานเฉพาะอย่างของศาล ขัน้ตอนต่อไปทีต้่องสนใจเป็นพเิศษคอืการพฒันาแนวทางการรบัมอืเฉพาะด้าน ในระหว่าง
ขัน้ตอน “การวางแผนงานเพ่ือการปรับปรุง” ศาลควรให้ความส�าคญักับความร่วมมอืและการปรกึษาหารอืทัว่ทัง้ศาล และในกรณทีีจ่�าเป็น 
ให้มีพันธมิตรภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ซึ่งสามารถท�าได้โดยการจัดอภิปรายเชิงลึกกลุ่มเล็ก ๆ ตามที่อธิบายไว้
ก่อนหน้านี้

ผลลัพธ์ของการด�าเนินงานในระยะนีคื้อการพฒันาแผนงานเพือ่การปรบัปรงุ.ซึง่จะเป็นแนวทางส�าหรบักจิกรรมและโครงการ.
“เพือ่การปรับปรุง”.ศาล ศาลอาจพจิารณาจดัท�าแผนกจิกรรมแบบหลายปีเพือ่ให้การด�าเนนิงานทีถ่กูเสนอไปได้ถกูน�าไปใช้ในช่วงเวลา
ที่ยาวนานข้ึน แผนจ�าเป็นจะต้องระบุด้วยว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของศาลด้านไหน ลักษณะของการด�าเนินการที่จะต้องท�า 
และความส�าเร็จทีอ่ยากได้ ขัน้ตอนทีจ่�าเป็นเพือ่ให้บรรลผุลดังกล่าว ใครจะมส่ีวนร่วมและใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ามีการกระท�าดังกล่าว กรอบเวลาส�าหรับแต่ละกิจกรรม และท้ายที่สุดคือตัวชี้วัดความส�าเร็จ

แผนงานเพื่อการปรับปรุงจะช่วยผลักดันการท�ากิจกรรมท่ีน�าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของศาล และควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้
มั่นใจว่ากิจกรรมที่เสนอนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยให้ศาลท�างานได้อย่างมีกลยุทธ์ มีนวัตกรรม มีข้อมูล และมีการตอบสนองที่ดีขึ้น
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ในการสร้างแผนงานเพื่อการปรับปรุง อาจใช้ค�าถามเหล่านี้เป็นตัวช่วยได้

	ศาลมีค�าแถลงวิสัยทัศน์และ/หรือพันธกิจ.ที่แสดงถึงค่านิยมและจุดประสงค์พื้นฐานของศาลหรือไม่ หากไม่  
นีถ่อืเป็นโอกาสอนัดทีีค่วรรเิร่ิม เพราะการใช้ กรอบสำกลฯ ให้เกดิประโยชน์ขึน้อยูก่บัการทีศ่าลมค่ีานยิมในการท�างานทีช่ดัเจน

	ข้อบกพร่องในการบริหาร.การด�าเนินงาน.และการให้บริการของศาลคืออะไร และเหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุง

	ปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้และต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วและในระยะสั้น ปัญหาแต่ละอย่างต้องการการวางแผนระยะ
กลางหรือระยะยาวมากขึ้น

	การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย.กระบวนการท�างาน.หรือแนวปฏิบัติใดที่ศาลมีแผนจะท�า

	การสนับสนุนและความร่วมมือจากฝ่ายใดที่มีความส�าคัญมากที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน  
(เช่น ทนายความ ส�านักงานอัยการ และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ)

	ทรัพยากรใดที่จ�าเป็นส�าหรับการประสบความส�าเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น (เช่น การระดมทุนส�าหรับ
บุคลากรหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม ความร่วมมือของทนายความท่ีปฏิบัติงานในศาล ความร่วมมือของผู้พิพากษาคนอื่นในศาล  
การส่ือสารทีม่ปีระสทิธภิาพกับส่วนอืน่ ๆ  ของระบบตลุาการ) ศาลจะแสวงหาทรพัยากรเหล่านีไ้ด้อย่างไร ศาลจะหาการสนบัสนนุ
จากแหล่งใดได้บ้าง

	อปุสรรคหรอืแรงต้านต่อแผนงานท่ีเราอาจพบมอีะไรบ้าง และจะก้าวข้ามแรงต้านทานนีห้รอือปุสรรคเหล่านีไ้ด้ดทีีส่ดุอย่างไร

	ตารางเวลาส�าหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงควรเป็นอย่างไร

	ศาลจะประเมนิความส�าเรจ็ของการเปลีย่นแปลงอย่างไร ศาลจะต้องใช้ข้อมลูอะไรในการประเมนิน้ี ใครจะเป็นผูร้วบรวมข้อมลู 
และจะวเิคราะห์อย่างไร ต้องการความช่วยเหลอืจากท่ีปรกึษาภายนอกในการพฒันาเครือ่งมอืวดัผลและวเิคราะห์ผลลพัธ์หรอืไม่

ศาลมเีครือ่งมอืมากมายในการปรบัปรงุประสทิธิภาพ เครือ่งมอืเหล่านีร้วมถงึนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ  ซึง่ในทางกลบักนัมกัจะเป็น
อุปสรรคต่อการสรุปคดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ศาลยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงวิธีการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดระเบียบคดี และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

กรอบสำกลฯ เป็นกระบวนการของการปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง และในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ ศาลจ�าเป็นต้องหยุดเป็นช่วง ๆ 
เพือ่ประเมนิขอบเขตของความคบืหน้า การบรหิารจัดการคุณภาพมกัถกูกล่าวถงึในอีกชือ่หนึง่ว่า “การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง” และสะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นวัฏจักรของกระบวนการ โดยทั่วไปประมาณสองปีหลังจากการประเมินตนเองและการจัดท�าแผนงานเพื่อ 
การปรบัปรงุ ศาลควรจะประเมนิความคืบหน้า โดยท�าการประเมนิตนเองใหม่อกีรอบและท�าตามกระบวนการเดยีวกนักบัทีอ่ธิบายไว้ข้างต้น 
โดยทั่วไปในช่วงเวลาดังกล่าวศาลอาจจะมีโครงการซึ่งยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการและบางส่วนอาจแล้วเสร็จไปแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้ 
การท�างานง่ายขึน้ ศาลอาจปรบัแก้แผนปรบัปรงุฉบบัเดมิโดยพจิารณาถงึความคบืหน้า และก�าหนดกจิกรรมและเป้าหมายใหม่เป็นช่วง ๆ  
แทนที่จะพัฒนาแผนขึ้นมาใหม่หมดเลย

ศาลแต่ละแห่งย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกันเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศของศาล กรอบสำกลฯ นั้นมีความยืดหยุ่นและอนุญาตให้แต่ละ
ศาลก�าหนดล�าดับความส�าคัญและเส้นทางของตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ส�าหรับศาลส่วนใหญ่ สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการเดินทาง
สูค่วามเป็นเลศิของศาลคอืจดุเริม่ต้น เพราะศาลจะต้องน�าวธีิการใหม่ ๆ  มาใช้ในการพจิารณาการปฏิบัตงิานของตน ทัง้ในเร่ืองวัฒนธรรม
เชิงนวัตกรรม การมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบ

บ่อยครัง้ทีค่วามท้าทายในช่วงเริม่ต้นของศาลคอืการจดัการกบังานทีค่ัง่ค้างและความล่าช้า ศาลอาจมคีวามคดิว่าการหาทรพัยากร
เพิ่มเติมคือวิธีเดียวในการแก้ไขปัญหา แต่กรอบสำกลฯ ได้น�าเสนอวิธีการในการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ท่ีเปิดรับการใช้นวัตกรรม  
การท�างานร่วมกัน และการวัดผลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้จากมุมมองใหม่ แผนงานเพื่อการปรับปรุงควรสะท้อนให้เห็นว่าศาลได้น้อมรับ
วิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงศาลอย่างชัดเจน

เกือบทุกศาลต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันของการมีทรัพยากรที่จ�ากัดและภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผู้พิพากษาและพนักงานต่าง
ก็ท�างานอย่างหนัก ลงแรงมากขึ้นแต่ไม่เห็นผลลัพธ์ใดๆ และมีเวลาเพียงน้อยนิดในการวางแผนหรือทบทวน หรือเพื่อคิดหาแนวทางใหม่
ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขัน้ตอนต่าง ๆ  กรอบสำกลฯ นัน้ต้องการให้ศาลยตุวัิฏจักรของความ “ยุง่” ทีไ่ม่มทีีส้ิ่นสุด และแทนท่ีด้วย
วิธกีารทีผ่่านการคดิทบทวนมากขึน้ เพือ่ท�าให้การท�างานกระชบั เลกิใช้แนวปฏบิตัทิีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ และเปิดการมส่ีวนร่วมกบัเจ้าหน้าที่
ศาลและผูใ้ช้บรกิารศาล เพือ่พฒันาแนวทางเชิงนวัตกรรมในการใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ กระบวนการ
ในการตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางของศาลอย่างต่อเนื่องจะท�าให้ม่ันใจว่าศาลสามารถสร้างความคืบหน้าได้อย่างไม่ขาดตอนสู ่
ความเป็นเลิศของศาล

กระบวนการตรวจสอบต้องสนับสนุนและกระตุน้ให้เกิดนวตักรรม เพราะสิง่นีจ้ะน�าไปสูก่ารน้อมรบั ทดสอบ และน�าแนวปฏบิตัใิหม่ ๆ
ไปใช้ทั่วทั้งศาลได้ส�าเร็จ ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้มั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือการน�าการวัดผลและการวิเคราะห์ปัญหามา
ใช้อย่างจริงจัง และที่ส�าคัญคือให้ความส�าคัญกับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ศาลอาจต้องรับแรงกดดันจากภายนอกเมื่อต้องจัดการกับสิ่งที่คนมองว่าเป็นงานที่คั่งค้างหรือเป็นความล่าช้าที่ไม่อาจยอมรับได้ 
การน�า กรอบสำกลฯ มาใช้จะช่วยให้ศาลมกีารรบัมอืเชงิรกุทีเ่ป็นระเบยีบมากขึน้ และอนญุาตให้ศาลออกแบบและพฒันาวาระการปฏริปู
ของตนเอง การวดัประสทิธภิาพของศาลและความก้าวหน้าของกลยทุธ์และประเดน็ในการปฏริปูน้ันมคีวามส�าคญั ไม่เพยีงเพือ่การปรบัปรงุ
การปฏิบัติงานของศาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและการเคารพในระดับสูงที่สาธารณะมีต่อศาลอีกด้วย

ในการตดัสนิใจว่ามสีิง่ใดทีต้่องเปลีย่นแปลงบ้าง ศาลอาจศกึษาเนือ้หาและเอกสารทีม่อียู่ในเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ และเวบ็ไซต์ของ
องค์กรที่เข้าร่วมในการพัฒนากรอบสากลฯ

เมื่อมีการระบุปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการปรับปรุงแล้ว ศาลสามารถพิจารณาถึงแนวทางหรือความคิดริเริ่มที่ศาลอื่น ๆ ได้น�ามา
ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นที่คล้าย ๆ กันได้ด้วย สิ่งนี้สามารถช่วยให้ศาลประหยัดทรัพยากรและเวลา เพราะจะช่วยให้ศาลเห็นว่า
แนวคิดใดได้ผลหรือไม่ได้ผล ทั้งนี้ในท้ายที่สุด ก็คือศาลเองที่มีอ�านาจตัดสินใจว่าต้องการท�าอะไรและจะวัดความส�าเร็จอย่างไร
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4..ความเป็นเลิศของศาล.7.ด้าน.

ด้านที่.1:.ความเป็นผู้น�าของศาล

ควำมเป็นผู้น�ำของศำล

1. ผู้น�าศาลของเราได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของศาล

2. ผู้น�าศาลของเราสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

3. ผู้น�าศาลของเราสื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญกับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลอย่างทันท่วงที

4. ผู้น�าศาลของเราเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงค่านิยมหลักของศาล

5.
ผู้น�าศาลของเราขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศาล และเปิดให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการ

6. ผูน้�าศาลของเราได้ก�าหนดบคุคลท่ีจะมาเป็นผูน้�าในอนาคต และพฒันาทกัษะความเป็นผูน้�าให้กบับคุคลเหล่าน้ัน

วัฒนธรรมศำล

7. เราได้พัฒนาวัฒนธรรมของศาลที่สอดคล้องกับค่านิยมของศาล

8. ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาลยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กำรก�ำกับดูแลศำล

9.
ผูน้�าศาลของเราได้วางระบบการก�ากบัดูแลทีท่�าให้มัน่ใจได้ว่าศาลจะมีการบริหารงานอย่างมคีวามรับผิดชอบและ
ความโปร่งใส

ประสิทธิผล

10.

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(1) ความเป็นผู้น�าของศาลมีประสิทธิผลในการชี้น�าการท�างานของศาล
(2) ค่านิยมและวัฒนธรรมของศาลมีการบูรณาการในระบบและกระบวนการเป็นอย่างดี
(3) มีระบบก�ากับดูแลที่โปร่งใสและชัดเจน

ค�ำอธิบำย

ข้อ.1.ถึง.7:.
 ความเป็นผู้น�ามีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของศาล ความเป็นผู้น�าช่วยก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของศาลซึ่ง

เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการวางแนวทางและก�าหนดทิศทางของศาล การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมคือ 
ขั้นตอนแรกที่ส�าคัญ ข้ันตอนต่อไปคือการส่ือสารและแสดงออกถึงค่านิยมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและมีความคงเส้นคงวา  
ค่านยิมยงัเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิคดขีองศาล และด้วยการแสดงออกและการบรูณาการค่านยิมเข้าเป็นส่วนหนึง่ของระบบ
และกระบวนการของศาล ค่านิยมดังกล่าวจะเป็นตัวสร้างรากฐานและก�าหนดวัฒนธรรมของศาล

ข้อที่.8:.
 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณจะก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมส�าหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล  

หลกัจริยธรรมหมายถงึหลักการท่ัวไปท่ีเราใช้ในการตดัสนิใจ ในขณะทีจ่รรยาบรรณจะเกีย่วกบัการใช้หลกัจรยิธรรมมาควบคมุ
การท�างาน จรรยาบรรณและหลักจริยธรรมจะเป็นแนวทางและความมั่นใจให้แก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลในในการ
พจิารณาว่าส่ิงใดคอืส่ิงทีด่งีามเหมาะสม และก�าหนดกรอบการท�างานส�าหรบัการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ
นั้น ๆ ศาลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณภายในศาล
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ด้านที่ 2:.การบริหารศาลอย่างมีกลยุทธ์

กำรพัฒนำกลยุทธ์และนโยบำย และกำรน�ำไปใช้

1. พัฒนาและใช้กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของศาล

2. พัฒนาและใช้นโยบายทางตุลาการและศาลในการหนุนเสริมกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว

3. เปิดพื้นที่ให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์และนโยบาลของศาล  

4. สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และติดตามว่ามีการน�าไปปฏิบัติหรือไม่

5. สื่อสารเกี่ยวกับแผนจัดการความเสี่ยงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

6. มีกระบวนการในการทบทวนและติดตามผลจากการใช้กลยุทธ์และนโยบายอย่างสม�่าเสมอ

7.
จัดสรรทรัพยากร (ด้านบุคคลและงบประมาณ) เพื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติและกำรวัดผล

8.
ก�าหนดกรอบเวลาและวางมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการคดี โดยมุ่งเน้นให้บริการเหล่านี้มีคุณภาพ
สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการศาล

9. วัดผลการด�าเนินงานโดยเทียบกับกรอบเวลาและมาตรฐานการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ

10. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลการด�าเนินงานมาปรับปรุงระเบียบวิธีและกระบวนการท�างาน

11. เปิดเผยผลการด�าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับกรอบเวลา มาตรฐานการให้บริการ และตัวชี้วัดอื่น ๆ

กำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้

12. รวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินที่เป็นธรรม และส่งมอบข้อมูลนั้นให้แก่ผู้พิพากษา

13.
น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการทบทวนกระบวนการศาลและข้อมลูประวตัขิองผูใ้ช้บรกิารศาลมาปรบัปรงุการส่งมอบบรกิาร
ให้ดียิ่งขึ้น

ประสิทธิผล

14.

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(1) กลยุทธ์และนโยบายศาลได้รับการวางแผนและพัฒนาเป็นอย่างดี
(2) กลยุทธ์และนโยบายศาลถูกน�าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
(3) การด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
(4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาลได้รับการจัดการและวิเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้เกิดการปรับปรุงต่อไป
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ค�ำอธิบำย  

ข้อ.1.ถึงข้อ.7:.
 ข้อความต่อไปนี้คือแนวทางในการท�าความเข้าใจค�าส�าคัญที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ด้านที่ 2 ว่าด้วยกลยุทธ์ของศาล 

·	 กลยทุธ์ กบั นโยบำย – กลยทุธ์คอืประเดน็หลักในด้านต่าง ๆ  ซึง่มีความส�าคญัและจ�าเป็นต่อศาลในการบรรลุวตัถปุระสงค์
ตามท่ีได้ระบไุว้ในวสิยัทศัน์และพันธกิจ นโยบายคอืแนวปฏิบตัทิีเ่ป็นพืน้ฐานส�าหรับการตดัสนิใจเก่ียวกับการด�าเนนิงาน 
ด้วยเหตุนี้นโยบายจึงเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยหนุนเสริมให้เกิดการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้นโยบายจะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของศาล

·	 ระยะสั้น กับ ระยะยำว – กรอบเวลาส�าหรับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละศาล เนื่องจาก
แต่ละที่ย่อมมีบริบทของการด�าเนินงานท่ีไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามนิยามหลักของค�าว่าระยะส้ันและระยะยาวนั้น 
ก็คือ ศาลจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทั้งในอนาคตอันใกล้และไกล และวางแผนในระยะยาว การวางแผนเชิง 
คาดการณ์ล่วงหน้านี้จะช่วยให้ศาลสามารถเล็งเห็นและรับมือการเปลี่ยนแปลงได้

 นอกจากน้ีควรมีการบูรณาการแผนกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนอื่น ๆ ด้วย โดยปกติแล้วแผนการท�างานคือการก�าหนด
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ โครงการและกระบวนการต่าง ๆ ในระยะสั้นอย่างชัดเจน และมีกรอบเวลาที่สั้น (เช่น หนึ่งถึงสองปี) 
และหากโครงสร้างขององค์กรศาลเอือ้อ�านวย การวางแผนการท�างานควรจะต้องถกูบรูณาการเข้ากบัการวางแผนงบประมาณ 
และในการวางแผนก็ควรค�านึงถึงปัจจัยในการจัดสรรทรัพยากรด้วย ค�าว่า ‘ทรัพยากร’ ในที่นี้ อ้างอิงถึงค�าว่า ‘ทรัพยากร’  
ในข้อ 7 ซึ่งหมายถึงบุคคลและงบประมาณ

 ควรจดัสรรทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะมงีบประมาณพอส�าหรบักจิกรรมส�าคญัของศาล 
นอกจากน้ีควรมีการบริหารจัดการกองทุน และมีการท�าบัญชีตามระเบียบทางการเงินท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปส�าหรับ 
หน่วยงานรัฐบาล

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถถูกน�าไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ด้วย เช่น เมื่อศาลเผชิญกับปัญหาหรือได้รับค�าสั่ง
การใหม่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการท�างาน หรือเมื่อมีการจัดตั้งคณะท�างานหรือหน่วยงานใหม่

 แผนจัดการความเสี่ยง (ข้อ 5) ให้อ�านาจศาลในการพิจารณาและเตรียมการส�าหรับอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น การจัดการ 
ความเสีย่งนีค้รอบคลมุความเสีย่งหลากหลายด้าน ทัง้การเมอืง กลยทุธ์ การเงนิ การด�าเนนิงาน เทคโนโลย ีและภาพลกัษณ์

ข้อ.8.ถึงข้อ.11:
 การวัดผลการด�าเนินงานคือขั้นตอนที่ส�าคัญในแผนเชิงกลยุทธ์ เพราะช่วยใช้ศาลสามารถมองเห็นได้ว่ามีความคืบหน้า 

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก�าหนดไว้มากน้อยแค่ไหน และยังช่วยให้ศาลสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหาได้ถูกจุด 
ส�าหรับวัตถุประสงค์บางข้ออาจต้องใช้มาตรการหลายอย่างในการประเมินว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ หรือยัง  
ศาลอาจศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น Global Measures of Court Performance (มาตรการสากล 
ในการวัดผลการด�าเนินงานของศาล) (ฉบับที่ 2, ค.ศ. 2018) 

	 ประสบการณ์ของศาลบางแห่งชี้ให้เห็นว่าจ�าเป็นที่จะต้องให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลยุทธ์และนโยบายของศาลด้วย ข้อดีของการท�าเช่นนี้คือผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการจะได้มีโอกาสในการใช ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตน เช่น ด้านกระบวนการพิจารณาคดีและกระบวนการในศาล มาช่วยก�าหนดกลยุทธ์และ
นโยบายที่มีความเข้มข้นมากข้ึน และอาจท�าให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีธุรการให้ความร่วมมือมากขึ้นในการด�าเนินการ
ตามกลยุทธ์และนโยบาย การมีส่วนร่วมนี้จะท�าให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าใจปัญหาทางธุรการและการจัดการ
มากขึ้น เช่น เรื่องทรัพยากรมนุษย์และการเงิน
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ด้านที่ 3: แรงงานในองค์กรศาล

กำรจัดกำรแรงงำน

1.
บริหารจัดการภาระงานของผู้พิพากษาและพนักงานในศาลเพื่อให้สามารถด�าเนินคดีความได้อย่างตรงเวลาและ
มีมาตรฐานสูง

2. คาดการณ์และจัดการข้อก�าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานเพื่อให้รับมือกับภาระงานที่จะมาถึงได้ 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำแรงงำน

3.
ระบคุวามต้องการในการฝึกอบรมของผูพ้พิากษาและเจ้าหน้าทีศ่าล และจดัโครงการฝึกอบรมเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น

4. มีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล

5. ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลสื่อสารและเรียนรู้จากกันและกัน

กำรมีส่วนร่วมและสุขภำวะของแรงงำน

6.
พฒันาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เอือ้อ�านวยและส่งเสรมิสขุภาพและสขุภาวะของผูพ้พิากษาและเจ้าหน้าที่
ศาล

7. รับฟังความเห็นจากผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลอย่างสม�่าเสมอ

8. ส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลท�างานตอบแทนสังคม 

กำรท�ำงำนและกำรเห็นคุณค่ำของผู้ปฏิบัติงำน

9. มีระบบจัดการการท�างานเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลท�างานได้อย่างมีคุณภาพสูง

10. ใช้ระบบคุณธรรมที่โปร่งใสในการยอมรับและให้คุณค่าแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล 

11. ใช้ระบบคุณธรรมที่โปร่งใสในการแต่งตั้งและเลื่อนขั้นผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล

12. ใช้กระบวนการที่เป็นธรรมในการปลดหรือลงโทษทางวินัยแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล

ประสิทธิผล

13. 

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(1) สามารถจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเตรียมพร้อมส�าหรับภาระงานที่คาดการณ์ไว้ได้
(2) ผูพ้พิากษาและเจ้าหน้าทีศ่าลพงึพอใจกบัโอกาสในการรบัการฝึกอบรมทีจ่ดัให้ และมกีารเรยีนรูเ้ชงิรกุจาก

กันและกัน
(3) ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลมีความทุ่มเทและพึงพอใจในการท�างาน
(4) ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลพึงพอใจกับระบบจัดการการท�างานในศาล
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ค�ำอธิบำย  

ปัญหาของแรงงานในศาลนั้นมีหลายแง่มุม ค�าอธิบายต่อไปนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแแนวคิดใหม่ ๆ ที่ถูกเสริมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในข้อปฏิบัติฉบับปรับปรุงล่าสุดด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านอื่น ๆ 

ข้อ.1.ถึงข้อ2:
 ศาลที่ดีเยี่ยมจะต้องมีระบบในการจัดสรรและจัดการคดีในศาล ปัจจัยที่ควรน�ามาพิจารณาในการวางแผนด้านแรงงาน

ประกอบด้วยจ�านวนคดีที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ และเวลาเฉลี่ยที่จ�าเป็นในการจัดการแต่ละคดี ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ศาล
สามารถวางแผนจ�านวนผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีศาลที่จ�าเป็นในการบรรลุภาระงานตามที่คาดการณ์ไว้ ยิ่งไปกว่าน้ัน  
การวางแผนและประมาณการความต้องการแรงงานยังช่วยให้ศาลสามารถตอบสนองต่อปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย

ข้อ.3.ถึงข้อ.5:
 ศาลหลายแห่งตระหนกัถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมและพฒันาผูพ้พิากษาและเจ้าหน้าทีศ่าล รวมถงึการลงทนุในโครงการ

ฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ศาลสามารถให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการฝึกอบรมและทางเลือกด้านอาชีพ
แก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล 
เนื้อหาการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละศาล ในบางประเทศอาจมีวิทยาลัยฝึกอบรมด้านตุลาการที่พัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการที่มีอยู่เดิมและความต้องการใหม่ ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้น ศาลอาจพิจารณาด�าเนินการฝึกอบรมภายในองค์กร 
เช่น การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้โดยผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล ศาลที่ก�าลังมองหาแนวทางในการเพิ่มขีด 
ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร อาจพิจารณาด�าเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีส�าหรับศาล 
และการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูภาคผนวกเกี่ยวกับค�าแนะน�าในการใช้เทคโลยี)

 บุคลากรในศาลพิเศษก็ควรได้รับการฝึกอบรมเช่นกัน ถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรในศาลพิเศษควรได้รับการอบรม
เกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมายที่ส�าคัญ เช่น กฎของความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice) ในกรณีที่สมาชิกของศาล
พเิศษไม่ได้รบัการฝึกฝนทางกฎหมาย การให้การอบรมน้ีจะช่วยให้การท�างานของศาลพเิศษมคีวามเป็นธรรมมากขึน้กบัทกุฝ่าย

ข้อ.6.ถึงข้อ.7:
 นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนา การมีส่วนร่วมของแรงงานและสุขภาวะก็มีบทบาทที่ส�าคัญเช่นกัน หนึ่งในมิติของ

การมส่ีวนร่วมคอืการสร้างความม่ันใจให้ผูพ้พิากษาและเจ้าหน้าทีศ่าลว่าพวกเขามช่ีองทางการสือ่สารทีเ่ปิดกว้างเพ่ือแสดง
ความเห็น ค�าติชม ข้อเสนอแนะในเรื่องที่มีความกังวล เช่น ภาระงาน การพัฒนาอาชีพ และการปฏิบัติงาน ช่องทาง 
การสื่อสารดังกล่าวสามารถสร้างได้ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การท�าแบบส�ารวจ และการจัดการอภิปรายพูดคุย จุดมุ่งหมาย
ของการสื่อสารคือเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้พิพากษา
และเจ้าหน้าทีศ่าล เพือ่ให้พวกเขารู้สกึมกี�าลงัใจและมแีรงจงูใจทีจ่ะท�างานให้ดแีละปฏบิตัติามวสิยัทศัน์และพนัธกจิของศาล

 ศาลอาจส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลมีส่วนร่วมในชุมชน โดยถือเป็นหน่ึงในแนวทางแบบกว้าง ๆ ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของแรงงานศาล ยกตัวอย่างเช่น ศาลอาจจัดสรรเวลาให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลได้ไปท�างานอาสาใน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร
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ด้านที่ 4:.โครงสร้างพื้นฐาน.กระบวนการพิจารณคดี.และกระบวนการของศาล

ห้องพิจำรณำคดี

1. มีห้องพิจารณาคดีที่เพียงพอเพื่อให้สามารถพิจารณคดีได้ทันในเวลาที่เหมาะสม

2. ห้องพิจารณาคดีมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือในการพิจารณาคดี 

กำรบันทึกกำรพิจำรณำคดี

3.
การบันทึกการพิจารณาคดีและแฟ้มคดี (ทั้งที่เป็นส�าเนากระดาษและอิเล็กทรอนิก) มีความครบถ้วนสมบูรณ ์
ถูกต้อง และสืบค้นง่าย

4.
มกีารใช้มาตรการความปลอดภยัและความถกูต้องของข้อมลูเพือ่ให้แน่ใจว่าการบนัทึกการพจิารณาคดีและแฟ้ม
คดี (ทั้งส�าเนากระดาษและอิเล็กทรอนิก) จะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

5. เหตุผลของค�าตัดสินมีความชัดเจน

กระบวนกำรพิจำรณำคดีและกระบวนกำรของศำล

6.
บริหารจัดการคดีโดยอ้างอิงตามตัวชี้วัดมาตรฐานเพ่ือให้แน่ใจว่าคดีจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงเวลาและมี
มาตรฐานสูง

7.
มีการทบทวนกระบวนการและระเบยีบวธิกีาร (รวมทัง้บทบาทของผูพ้พิากษาและเจ้าหน้าทีศ่าล) อย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.
น�าเสนอบริการเพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท เพื่อให้ผู้ใช้บริการศาลสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างสันติ 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก

9. มีการพิจารณาแนวทางเชิงเยียวยาหรือการหาทางออกในคดีที่เหมาะสม

นวัตกรรม

10. กระบวนการเชิงนวัตกรรมของศาลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

11. มีนโยบายและระเบียบวิธีการในการสร้าง รวบรวม และคัดกรองแนวคิดเชิงนวัตกรรม

12. มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเชิงนวัตกรรมของศาลอย่างสม�่าเสมอ

13.
สร้างการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม และให้คุณค่าแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลส�าหรับความพยายามในการใช้
นวัตกรรมในศาล 

14. ติดตามการท�างานของศาลอื่น ๆ เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและโครงการที่อาจเหมาะสมกับศาลของเรา 

15. แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับศาลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม

ประสิทธิผล

16.

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(1) คดีความในศาลถูกจ�าหน่ายในกรอบเวลาที่น่าพึงพอใจ
(2) ตารางเวลาในการพิจารณคดีมีความแน่นอนสูง
(3) มีการใช้แนวทางเชิงนวัตกรรมอย่างแข็งขันซ่ึงช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาคดี และ

กระบวนการของศาล
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ด้านที่ 4 ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย: (ก) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของศาลและบันทึกของศาล (ข) การพิจารณาคดีและกระบวนการ
ของศาล และอีกส่วนที่ช่วยหนุนเสริมสองส่วนนี้ก็คือ (ค) นวัตกรรมของศาลที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงแนวปฏิบัติในศาลอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่.1.ถึงข้อที่.2:.
 ในกรอบการท�างานน้ีค�าว่า “ห้องพิจารณาคดี” ได้ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวาง ในที่นี้หมายความรวมถึง ศาลชั้นต้น  

ห้องท�างานของผู้พิพากษา และสถานใด ๆ ที่ถูกก�าหนดให้ใช้เป็นสถานที่ในการด�าเนินการทางศาล

 นอกเหนือจากการมีห้องพิจารณาคดีท่ีเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าคดีต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมแล้ว  
ศาลควรช่วยให้ผูใ้ช้บรกิารศาลรูส้กึมัน่ใจในสภาพแวดล้อมของการด�าเนินคดีในศาล ในทีน่ี ้ศาลควรพจิารณาถงึระบบความ
ปลอดภัยและการคัดกรองความปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ศาล

ข้อ.3.ถึงข้อ.4:.
 บันทึกของศาลควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย เมื่อศาลเริ่มเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกมากขึ้น นั่นหมายความว่าบันทึก

ของศาลและแฟ้มคดีจะมีอยู่ทั้งในรูปแบบของส�าเนากระดาษและส�าเนาอิเล็กทรอนิก ศาลควรพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา
เอกสารเหล่านี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของแฟ้มคดีทั้งสองรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ส�าหรับบันทึกอิเล็กทรอนิก อาจมีการ
ก�าหนดนโยบายความปลอดภัยด้านไอที เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้ และการตรวจสอบ

ข้อ.6.ถึงข้อ.7:.
 การบริหารจัดการคดีหมายถึงการไหลของคดีผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบศาล โดยนับเร่ิมต้ังแต่คดีเข้าสู่ศาลจนถึงเมื่อมี 

การจ�าหน่ายคดีในที่สุด รวมถึงการอุทธรณ์ใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเพราะการตัดสินของศาลควรอยู่ภายใต้กลไกการอุทธรณ์
ทีย่ตุธิรรมและมปีระสทิธภิาพ การสร้างความมัน่ใจให้ผูใ้ช้ศาลทราบว่าสทิธใินการอทุธรณ์อย่างยตุธิรรมและมปีระสทิธภิาพ
นั้นมีอยู่จริงจึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของศาลพิเศษที่ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสาระหลัก
เหมือนกันในศาลปกติ

 นอกจากนี ้ควรมกีระบวนการในการส่งเสรมิความชดัเจนในการตดัสนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่บคุลากรในศาลพเิศษประกอบ
ด้วยสมาชิกศาลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมาย กระบวนการนี้ยังรวมถึงการมีระบบที่ช่วยให้ข้อมูลแก่สมาชิกศาลให้
รับทราบถึงค�าพิพากษาที่มีผลผูกพันจากศาลชั้นที่สูงกว่าและผลการตัดสินล่าสุดจากศาลพิเศษ

ข้อ.8:.
 ศาลอาจพิจารณาน�าเอาการระงับข้อพิพาททางเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคดี การระงับข้อพิพาททาง

เลือกจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อหาทางออกอย่างฉันมิตร และหลีกเล่ียงความจ�าเป็นในการขึ้นศาล หากข้อ
พิพาทสามารถไกล่เกลี่ยได้ผ่านวิธีนี้ ฝ่ายต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิด
ขึ้นจากการด�าเนินคดี สิ่งนี้จะช่วยให้ศาลสามารถเสนอแนวทางในการหาทางออกที่เข้าถึงได้และค่าใช่จ่ายไม่สูงให้แก่ผู้ใช้
บรกิารศาลได้ ในศาลบางแห่งมกีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย โดยเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรบัฝ่ายต่าง ๆ  ในการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทด้วยตนเองหรือผ่านคนกลาง
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ข้อ.9:.
 ในบางกรณีศาลอาจพิจารณาใช้วิธีเชิงเยียวยาหรือการหาทางออก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้ง

แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นปัญหาทางกฎหมาย มีการใช้แนวทางในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลไกล่เกล่ียข้อพิพาท
พิเศษ เช่น ศาลยาเสพติด ศาลความรุนแรงในครอบครัว และศาลสุขภาพจิต ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศอืน่ ๆ  คณุลกัษณะบางประการของวธิไีกล่เกลีย่ข้อพิพาทประกอบด้วย การมุง่เน้นไปทีก่ลุม่เป้าหมายอย่างเฉพาะ
เจาะจง และการเลอืกใช้การเยยีวยาหรอืการท�างานบรกิารสงัคม เพือ่ให้การหาทางออกประสบความส�าเรจ็ หลายหน่วยงาน
จะต้องท�างานร่วมกันกับศาลในการบ�าบัดรักษา และ/หรือ การก�ากับดูแลผู้กระท�าความผิด/คู่ความ นอกจากนี้ยังอาจม ี
การติดตามทางตุลาการส�าหรับผู้กระท�าความผิด/คู่ความ ที่ต้องเดินทางมายังศาลเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นประจ�าจากผู้พิพากษาเพื่อดูพัฒนาการ

 นิติศาสตร์เพื่อการบ�าบัดฟื้นฟู (Therapeutic jurisprudence) คือแขนงการศึกษาที่สนใจผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อสุข
ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ แนวทางนิติศาสตร์เพื่อการบ�าบัดฟื้นฟูศึกษาวิธีการในการส่งเสริมสุขภาวะของคู่ความโดยการ
ยกระดบัความเป็นธรรมของกระบวนการศาล และประสบการณใ์นชัน้ศาล เชน่ อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงการบ�าบดั
รักษาและการบริการตามความเหมาะสม

ข้อ.10.ถึงข้อ.13:.
 นวัตกรรมช่วยให้ศาลสามารถปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการศาล แม้ว่านวัตกรรมอาจจะถูก

น�ามาใช้ในหลากหลายมิติ กระบวนการของนวัตกรรมจะต้องอยู่ภายใต้การน�าของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ
ศาล ที่ต้องเป็นเช่นนี้เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าความคิดเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ นั้นมีเป้าหมายและจะน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของศาล ศาลสามารถสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยวางกระบวนการที่ส่งเสริมและ
อนุญาตให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีศาลสามารถเสนอข้อปรับปรุงต่อกระบวนการศาล จัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้
บคุลากรในศาลมทีกัษะในการสร้างนวตักรรม และส่งเสริมให้เกิดกรอบคดิและวฒันธรรมเชงินวตักรรม เทคโนโลยียังสามารถ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอ�านวยความสะดวกให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เช่นกัน โดยเริ่มจากการตั้งค�าถามว่าศาล
สามารถน�าเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการท�างานได้อย่างไร และอาจใช้การทดลองขนาดเล็กและวิธีการที่คล่องตัวมา
ช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (ดูภาคผนวก ก ส�าหรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)

ข้อ.14:.
 การติดตามโครงการและแนวคิดริเริ่มต่าง ๆ ในศาลอื่น ๆ คือสิ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้ร่วมกัน  

สิ่งนี้สามารถท�าได้ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยขยายเครือข่าย
ของการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในการปรับปรุงศาล
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ด้านที่.5: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล

ค�ำติชมจำกผู้ใช้บริกำรศำล

1.
เปิดรบัค�าติชมอย่างสม�า่เสมอเพือ่ท�าความเข้าใจข้อมูลเชิงประชาการศาสตร์ของผูใ้ช้บรกิารศาลและความต้องการ
ของพวกเขา

2. น�าค�าติชมมาใช้วัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลอย่างสม�่าเสมอ

3. น�าค�าติชมที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับปรุงบริการให้แก่ผู้ใช้บริการศาลทุกคนอย่างสม�่าเสมอ  

4.
เปิดรับค�าติชมจากผู้ใช้บริการศาลว่าพวกเขามีความเข้าใจขั้นตอนของศาลและการบริการท่ีพวกเขาได้รับ 
หรือไม่

กำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรศำล

5. ชี้แจงต่อสาธารณะให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศาล ตามค�าติชมที่ได้รับจากการท�าแบบส�ารวจ

6. เปิดเผยข้อมูลของระเบียบวิธีของศาลและค่าธรรมเนียม รวมถึงรายละเอียดของการบริการ

7.
เปิดพืน้ทีใ่ห้ผูใ้ช้บรกิารศาลและสาธารณชนได้มีส่วนร่วมอย่างสม�า่เสมอ โดยทีผู่พิ้พากษาและเจ้าหน้าทีศ่าลต่าง
ก็ควรได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการนี้เช่นกัน

8. รับฟังผู้ใช้บริการศาลและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ

9. ลงมือปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการศาลได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ประสิทธิผล

10.

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลที่มีต่อการอ�านวยความยุติธรรมของศาลอยู่ในระดับสูง
(2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลที่มีต่อการบริการของศาลอยู่ในระดับสูง
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ค�ำอธิบำย  

ข้อ.1.ถึงข้อ.7:.
 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาลเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของสาธารณะที่มีต่อศาล 

วิธีการมีส่วนร่วมอาจประกอบด้วยการสื่อสารทางเดียว การสื่อสารสองทาง หรือหลายทิศทาง

 ส�าหรับการมีส่วนร่วมแบบทิศทางเดียว การสื่อสารจะถูกส่งมาจากผู้สื่อสารด้านหนึ่งมากกว่าผู้สื่อสารอีกด้าน ตัวอย่างเช่น
การท�าแบบส�ารวจมักใช้ค�าถามมาตรฐานเพื่อดึงข้อมูลจากสาธารณะเพื่อให้ศาลสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาได้ดีขึ้น 
กจิกรรมบ้านเปิดต้อนรบัและการพดูคยุเก่ียวกบัข้อมลูอย่างเป็นสาธารณะกเ็ป็นอกีวธิหีนึง่ท่ีศาลสามารถใช้เพือ่ส่งสารไปยัง
สาธารณะ โดยที่ตัวแทนของศาลน�าเสนอข้อมูลสู่สาธารณะและตอบค�าถามจากประชาชน

 ในอีกด้านหนึ่ง กลยุทธ์การสื่อสารแบบสองทางหรือหลายทิศทางจะอาศัยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากมากกว่าหนึ่งกลุ่ม 
โดยร่วมสือ่สารในลกัษณะโต้ตอบกนั และมกีารน�าเสนอข้อมลูโดยตวัแทนจากกลุม่ต่าง ๆ  ท่ีเข้าร่วม ตวัอย่างเช่น การอภปิราย
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน การพูดคุยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ

 หากจะใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ศาลอาจต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ที่ใช้บริการศาลเสียก่อน หรือพิจารณาว่า
พวกเขามีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นเตรียมการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ 
ค�าตชิมกอ่นทีจ่ะน�าระบบมาใช้จรงิ ต่อจากนั้นศาลอาจได้รบัค�าตชิมเพิม่เตมิจากผูใ้ช้บรกิารศาลเกีย่วกับเทคโนโลยดีงักล่าว 
(ดูภาคผนวก ก ส�าหรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)

ข้อ.8.ถึงข้อ.9:.
 ในท�านองเดยีวกนั การปฏบิตัต่ิอผูใ้ช้บรกิารศาลอย่างยุตธิรรมก็เป็นสิง่ส�าคญัในการรกัษาไว้ซึง่ความไว้วางใจต่อศาล วทิยาลยั

ตลุาการแห่งสหราชอาณาจกัร (The UK Judicial College) ได้จดัพมิพ์หนงัสอื “Equal Treatment Bench Book” (กมุภาพนัธ์ 
ค.ศ. 2018 แก้ไขเพิ่มเติมมีนาคม ค.ศ. 2019) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการศาล “ตระหนักว่าตนได้ปรากฏตัวต่อหน้า
ศาลท่ีมีใจเป็นธรรม” หนังสือระเบียบวิธีการในศาลเล่มนี้อธิบายว่า “การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเป็นธรรมต้องอาศัยความ
ตระหนักและความเข้าใจในสภาวการณ์ของบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
สามารถด�าเนนิการตามขัน้ตอนได้อย่างเหมาะสม เพือ่ขจดัความไม่เท่าเทยีมทัง้หลายทีเ่กดิขึน้จากความแตกต่างและความ
ด้อยโอกาส” ในบริบทของข้อ 9 “ผู้ใช้บริการศาลทุกคน” รวมถึงกลุ่มที่จะได้กล่าวถึงต่อไปในข้อ 9 ,7 และ 10 ของด้านที่ 6 
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ด้านที่ 6:.การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา

กำรบริกำรจำกศำลที่รำคำย่อมเยำ

1.
ทบทวนนโยบายศาลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจาก
ศาลได้

2. ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ศาลสามารถให้บริการในราคาที่ย่อมเยาได้

3. ลดขั้นตอนของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคู่ความ

4. มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน

กำรเข้ำถึง

5. ผู้ใช้บริการศาลสามารถหาและเข้าไปยังห้องพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องได้ง่าย

6. เวลาท�าการของศาลมีความเหมาะสม ช่วยให้ผู้ใช้บริการศาลสามารถมาท�าธุระได้สะดวก

7. ช่วยเหลือผู้ใช้บริการศาลที่มีความพิการให้เข้าถึงศาลและการบริการจากศาล

8. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

9. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือคู่ความที่ไม่มีตัวแทน

10. มีบริการล่ามแปลภาษาให้แก่ผู้ใช้บริการศาลที่ต้องการ

11. ใช้เทคโนโลยีในการท�าให้กระบวนการศาลมีประสิทธิภาพ และการบริการจากศาลเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

ประสิทธิผล

12.

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(1) ค่าใช้จ่ายที่คู่ความต้องจ่ายอยู่ในระดับที่เอื้อมถึง
(2) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับสูง
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ค�ำอธิบำย 

ข้อ.1.ถึงข้อ.4:.
 สิ่งที่ส�าคัญคือศาลต้องแน่ใจว่าค่าธรรมเนียมของศาลอยู่ในระดับที่ทุกคนที่ต้องการการช่วยเหลือทางกฎหมายจากศาล

สามารถจ่ายได้ เพื่อที่ผู้ใช้บริการศาลจะได้ไม่รู้สึกสิ้นหวังในการสู้คดี

ข้อ.5:.
 ตามท่ีกล่าวไว้ในด้านที่ 4 ค�าว่า “ห้องพิจารณาคดี” มีการใช้ในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงศาลชั้นต้น ห้องท�างานของผู้พิพากษา  

และสถานที่อื่น ๆ ที่ถูกก�าหนดให้เป็นสถานที่ส�าหรับการด�าเนินการทางศาล

ข้อ.7.ถึงข้อ.10:.
 ควรให้ข้อมลูในลกัษณะทีผู่ใ้ช้บรกิารศาลทกุกลุ่มสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ในการน้ีจะต้องพจิารณาถึงผูใ้ช้บรกิารศาล

ที่มีความพิการ (ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ หรืออื่น ๆ ) ผู้ใช้บริการศาลท่ีไม่มีตัวแทน และผู้ใช้บริการศาลท่ีไม่เข้าใจ
ส�านวนภาษาของค�าสั่งศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ความท่ีไม่มีตัวแทน ศาลสามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้  
เช่น มีคู่มือและโบรชัวร์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการศาล ชุดเอกสารส�าหรับพยาน แบบฟอร์มศาลที่เข้าใจง่าย เป็นต้น 
ศาลสามารถพิจารณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือตนเองขึ้นภายในพื้นที่ศาล เพื่อท�าหน้าที่จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ
และการเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการศาลต่อไป

ค�าถาม.11:.
 เมื่อศาลค่อยๆเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการและในการให้บริการศาลเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง ศาลก็ต้องไม่ลืมค�านึงถึง

ความต้องการของผู้ใช้บริการศาลท่ีอาจรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการศาลที่ไม่สามารถ 
เข้าถึงหรือไม่สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ (ดูภาคผนวกส�าหรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)

ข้อ.12(ข):.
 ไม่มีค�าจ�ากัดความที่แน่นอนของ “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” ดังที่ศูนย์วิจัยเสรีภาพพลเมืองอัลเบอร์ตา (Alberta Civil 

Liberties Research Centre) ได้กล่าวไว้ว่า การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม “มีความหมายที่แตกต่างไปส�าหรับคนแต่ละ
คน ในความหมายที่แคบที่สุด การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคือความสามารถในการปรากฏตัวในชั้นศาลตามธรรมเนียม
ปฏิบัติเท่าน้ัน หากกล่าวกว้าง ๆ ก็จะเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมของระบบศาลที่ขยายใหญ่ขึ้น และอุปสรรคเชิงระบบที่
คนในสังคมแต่ละคนต้องเผชิญ” (ดเูพิม่เตมิได้ที ่www.aclrc.com/what-is-access-to-justice) แต่เพือ่ให้ตรงกบัจดุมุง่หมาย
ของหลกัเกณฑ์ข้อนี ้ความหมายอ้างองิทีด่จูะเป็นประโยชน์คอืความหมายทีใ่ห้ไว้โดยส�านกังานคณะกรรมการผลติภาพแห่ง
ออสเตรเลีย (Productivity Commission of Australia) ท่ีระบุไว้ในรายงานภาพรวมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
ปี ค.ศ. 2014 (Access to Justice Arrangements: Overview) ในรายงานการสอบสวนหมายเลข 72 กรุงแคนเบอร์รา  
ว่า “การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” หมายถึง “การท�าให้ผู้คนสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ง่ายขึ้น” 

http://www.aclrc.com/what-is-access-to-justice
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ด้านที่.7: ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ

ควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใส

1. เปิดเผยค�าตัดสินต่อสาธารณะ

2. อนุญาตให้สื่อเข้าถึง และสามารถรายงานการพิจารณาคดีความของศาลได้

3. เมื่อมีการขอเข้าถึงข้อมูลศาล ให้ด�าเนินการในเวลาที่เหมาะสม

4. มีนโยบายที่วางกรอบให้กับกระบวนการยื่นค�าร้องหรือจัดการค�าร้อง

5. รายงานค�าร้องที่ได้รับและการคลี่คลายปัญหา

6. จัดท�าบัญชีค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่มีการเรียกเก็บอย่างเหมาะสม

7. บัญชีและค่าใช้จ่ายต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระทุกปี

8.

รายงานประจ�าปีที่มีการเผยแพร่ประกอบด้วย 

(ก) ข้อมูลการปฏิบัติงาน
(ข) รายละเอียดของจุดประสงค์ บทบาท และระเบียบวิธีของศาล
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการล่าสุดของศาล

ประสิทธิผล

9.

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ามาใช้ พบว่า

(ก) สามารถจัดการค�าร้องที่ได้รับในเวลาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามกระบวนการ
(ข) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมของศาล  

อยู่ในระดับสูง
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ข้อ.1.ถึงข้อ.8:.
 สิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่คอืศาลต้องรบัผดิชอบต่อประชาชนทีศ่าลรบัใช้ ซึง่จะเป็นหลกัประกนัว่ากระบวนการศาลมคีวามโปร่งใส 

และการอ�านวยความยุติธรรมน้ันมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการพิจารณาคดีและ 
ผลการตัดสินของศาล (ข้อ 1 ถึงข้อ 3) ค�าร้องที่ประชาชนยื่นต่อศาลนจะได้รับการด�าเนินการในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามกระบวนการยุติธรรม (ข้อ 4 ถึงข้อ 5) และการบริหารงานของศาลเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน (ข้อ 6 ถึงข้อ 8)

 แม้ข้อมูลจะมีความโปร่งใส แต่ศาลก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายที่เหมาะสมในการควบคุมการจัดการข้อมูลของ 
ผู้ใช้บริการศาลด้วย (ดูภาคผนวก ก ส�าหรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)

ข้อ.3:.
 ศาลพเิศษมแีนวโน้มทีจ่ะต้องตอบข้อสงสยัจากคูค่วามทีม่าตดิต่อด้วยตนเองอยูบ่่อย ๆ  ซึง่อาจเป็นเพราะกระบวนการพิจารณา

คดไีม่อนญุาตให้คูค่วามมตีวัแทนทางกฎหมาย หรอืเพราะฝ่ายคูค่วามเลอืกทีจ่ะเป็นตวัแทนให้ตวัเอง ในกรณเีช่นนี ้ศาลควร
ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ศาลพิเศษโดยรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นธรรมของศาล สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริม
การเข้าถึงความยุติธรรม

ข้อ.9:.
 เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ในด้านนี ้ความหมายอ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรบันิยามของ “ความเป็นธรรมของกระบวนการ

ศาล” อาจเป็นดั่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินออสเตรเลียตะวันตก (Ombudsman Western Australia) เสนอไว้ว่า ความเป็นธรรม
ของกระบวนการศาลน้ัน “เกี่ยวพันกับกระบวนการที่ผู ้มีอ�านาจใช้ในการตัดสินคดี แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 
ผลการตัดสินที่เกิดขึ้นจริง กระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสมคือสิ่งจ�าเป็นในการตัดสินคดี” (แนวทางเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมของกระบวนการศาล (ความยุติธรรมตามธรรมชาติ) (Guidelines on Procedural fairness (natural justice), แก้ไข
พฤษภาคม ค.ศ. 2009, สืบค้นได้ที่: www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm

         

http://www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm
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5..การวัดผลการด�าเนินงานและความคืบหน้า.

รากฐานที่ส�าคัญของการวางแผนและการด�าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศของศาลคือการดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้อง รอบด้านและเชื่อถือ
ได้ ความพร้อมใช้งานของข้อมลูน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยให้ศาลสามารถประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนได้เท่าน้ัน แต่ยงัช่วยในการประเมนิ
ว่ากลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ท�านั้นน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกหรือไม่

ศาลจ�าเป็นต้องดแูลข้อมูลทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ รวมถงึลกัษณะและความซบัซ้อนของข้อมลู ศาลอาจต้องเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการริเริ่มใหม่ ๆ  ได้ ศาลควรมีแหล่งข้อมูลดิบและแหล่งข้อมูล
หลายแหล่ง รวมถึงมีระบบการจัดการคดี ระบบการเงิน ระบบระเบียน และการท�าแบบประเมินส�าหรับเจ้าหน้าที่ศาล ทนายความ  
และผู้ใช้บริการศาล

หากไม่มีระบบวัดผลท่ีเชื่อถือได้ ศาลจะไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความสัมฤทธิ์ผลของกลยุทธ์หรือโครงการริเริ่มได้เลย 
ในส่วนของการพจิรณาคด ีการรับฟังพยานหลกัฐานเบือ้งต้นและการเปิดเผยข้อมลูทีม่ากขึน้อาจฟังดเูหมือนเป็นสิง่ทีค่วรกระท�า แต่ก็ต้อง
ไม่ลืมค�านึงว่าอาจท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีมากเกินไปส�าหรับคู่กรณีหรือเพิ่มความล่าช้าในการด�าเนินและตัดสินคดี การวัดผลจึงม ี
ความส�าคัญต่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามการท�างานและความคืบหน้า

สิ่งส�าคัญคือต้องแยกความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพของศาล (และเครื่องมือ) ออกจากนโยบายและเครื่องมือในการบริหาร
ศาล ตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพศาลจะช่วยในการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการท�างานของศาล ตัวชี้วัด
และเครือ่งมอืเหล่าน้ีจะท�าให้เราเห็นภาพท้ังแง่มมุภายในและภายนอกของการปฏบิตังิานของศาล โดยสามารถใช้แบบประเมนิไปพร้อม ๆ  
กันได้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ดีในการสอบถามความคิดเห็น ค�าติชมของผู้ใช้บริการต่อการด�าเนินการของศาล

ในอกีทางหนึง่ นโยบายและเครือ่งมอืในการบรหิารศาลเปรยีบเสมอืนสว่นหนึง่ของกล่องเครือ่งมือท่ีศาลสามารถใช้ประโยชน์ เพิม่อ�านาจ
ต่อรองและสร้างกระบวนการเพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงได้ ศาลจะใช้เครือ่งมอืและนโยบายเหล่านีผ่้านกลยุทธ์ทีห่ลากหลายเพ่ือปรบัปรงุ
การปฏบิติังานของศาล การเปลีย่นแปลงเหล่านีจ้ะมผีลในเชงิบวกหรอืไม่ จะถกูวดัผลโดยตวัชีว้ดัการประเมนิการท�างานของศาลทีเ่กีย่วข้อง

การวัดผลการด�าเนินการ

ศาลทีม่คีวามเป็นเลศิจะท�าการประเมนิคณุภาพ ประสทิธภิาพ และประสิทธผิลของบรกิารทีศ่าลมอบให้ประชาชนอย่างเป็นระบบ ส�าหรบั
การประเมินผลปฏิบัติงานของศาลจะต้องใช้ชุดตัวช้ีวัดหลักของการด�าเนินงาน นอกจากตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณแล้ว ศาลที่ดี
เยี่ยมยังใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงระบบกฎหมาย การมีหรือไม่มีอุปสรรคทางกายภาพ เสียง  
และภาษาในการใช้สิง่อ�านวยความสะดวกของศาล ความเป็นธรรมของกระบวนการพจิารณาคดแีละความง่ายต่อการเข้าใจ และความชดัเจน
ของผลตัดสินและค�าสั่ง ความสุภาพและความเคารพที่เจ้าหน้าที่ศาลแสดงต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้อาจได้มาจาก
การสังเกตแบบมีโครงสร้าง การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการศาล (ผ่านแบบประเมิน) และการทบทวนรูปแบบ  
ค�าสั่ง และการตัดสินคดีโดยผู้เชี่ยวชาญ

ศาลทีด่เียีย่มจะใช้ชดุตวัชีว้ดัหลกัของการด�าเนินการเพ่ือวัดคุณภาพ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของบรกิารของตน อย่างน้อยทีสุ่ดศาล
ควรรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการด�าเนินคดีและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี ศาลที่ดีเยี่ยมจะใส่ในการแปรผลข้อมูล
จากแค่ข้อเท็จจริงอย่างง่าย ๆ ไปเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาล คุณภาพของบริการ และคุณภาพของความยุติธรรม
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อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มที่ศาลจะวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงานเฉพาะในแง่เชิงปริมาณโดยใช้ตัวชี้วัด เช่น ระยะเวลาของกระบวนการ 
ฟ้องร้องคดี จ�านวนภาระคดีต่อผู้พิพากษา ค่าใช้จ่ายต่อคดี หรือจ�านวนคดีที่ค้างอยู่ มีหลักคิดคลาสสิกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาของ
กระบวนการด�าเนินคดี คือหลักการที่ว่า ‘ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม’ (Justice delayed is justice denied.) กล่าวกันว่า
หากศาลปฏิบัติงานได้ไม่ดี ก็เป็นเพราะกระบวนการพิจารณาคดีนั้นยืดยาวเกินไป ในทางตรงกันข้ามกระบวนการด�าเนินคดีที่รวดเร็วจะ
ท�าให้ศาลได้รับเสียงตอบรับในแง่บวก ศาลจะถูกมองว่ามีประสิทธิภาพเมื่อมีค่าใช้จ่ายต่อคดีต�่า หรืออัตราการสะสางคดีมีสูง

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานของศาลโดยอิงมุมมองเชิงปริมาณมีแนวโน้มท่ีจะบิดเบือนภาพรวม ดังตัวอย่างของในบางคดีที่  
‘ความยตุธิรรมทีถ่กูเร่งรีบ’ (Justice hurried) กก็ลายเป็น ‘ความยุตธิรรมทีถ่กูกลบฝัง’ (Justice buried) ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะต้องค�านงึ
ถึงมติทิางคณุภาพของการท�างานของศาลด้วยเช่นกนั เนือ่งจากมติท่ีิไม่ได้ถกูประเมนิมกัจะเป็นมติท่ีิไม่ค่อยได้รบัการแก้ไข ความท้าทาย
อยูต่รงทีว่่าการวดัประสิทธภิาพในเชงิปรมิาณนัน้ง่ายกว่าการวดัผลความยตุธิรรมทีมี่คณุภาพ ทีม่คีวามซบัซ้อนกว่าแค่การวดัประสทิธภิาพ
อย่างเดียว การวัดมิติทางคุณภาพเหล่าน้ีอาจต้องการการวัดเชิงคุณภาพท่ีมีนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจจะยากและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  
(เช่น การส�ารวจ) แต่ศาลต้องไม่ให้ความง่ายดายในการวดัประสิทธิภาพแค่มติเิดยีวมาบดบังความจ�าเป็นในการทบทวนเก่ียวกับคุณภาพ
ของความยุติธรรมที่มิติที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรอบสากลฯ ใช้ ‘วิธีแบบทั่วท้ังศาล’ เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นความยุติธรรมในวงกว้างเหล่าน้ีจะไม่ถูกมองข้ามผ่านการวัดคุณภาพของ
ศาลโดยรวม ปรัชญาพื้นฐานของการบริหารจัดการคุณภาพคือ แม้ว่าการวัดคุณภาพของศาลอาจเป็นเรื่องยาก แต่หากทุกแง่มุมของ
กิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดของศาลนั้นมีคุณภาพสูง ก็จะท�าเรามั่นใจในระดับหน่ึงว่าศาลมีคุณภาพและผลลัพธ์ท่ีดี หากศาลม ี
ผลการด�าเนินการระดับสูงในทุกด้านของความเป็นเลิศของศาลท้ังเจ็ดข้อ ก็มีเหตุผลให้อาจสรุปได้ว่าศาลเองน้ันสามารถมอบมีความ
ยุติธรรมที่มีคุณภาพสูงตามไปด้วยได้

การหวงัพึง่ผลการประเมนิเชงิปรมิาณเพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้เราเหน็ภาพรวมของผลการด�าเนนิงานของศาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านคุณภาพของค�าตัดสินและการบริการของศาล กรอบสากลฯ พยายามส่งเสริมให้ศาลประเมินขอบเขตการท�างานของตน
ให้หลากหลายด้านและกว้าง และใช้มาตรการและข้อเสนอแนะทัง้เชงิปริมาณและเชงิคณุภาพไปด้วยกนั นอกจากนีไ้ม่ใช่ทกุกิจกรรมของ
ศาลที่เราจะสามารถวัดผลได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดวิธีการที่ดีที่สุดในการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ โครงการ
ริเริ่ม หรือการบริการในกิจกรรมดังกล่าว

การวัดความคืบหน้า

กระบวนการประเมินตนเองเป็นประจ�าจะช่วยให้ศาลสามารถติดตามและเก็บคะแนนความคืบหน้าว่าศาลก�าลังท�าได้ดีมากน้อยแค่ไหน
ในความเป็นเลศิของศาลทัง้เจด็ด้านและในภาพรวม อย่างไรก็ตามศาลจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนดวธิกีารทีเ่ข้มงวดมากขึน้ในการวดัผลทีเ่กดิ
จากโครงการรเิริม่หรอืกจิกรรมทีศ่าลน�ามาใช้ในการปฏรูิปหรือปรับปรุงแนวปฏิบัตหิรือกระบวนการ การวัดผลตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของกจิกรรม
และการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานจึงมีความจ�าเป็นในการช่วยให้ศาลสามารถกลับมาพิจารณาในภายหลังว่าโครงการริเริ่มหรือกิจกรรม
นั้น ๆ  ใช้ได้ผลหรือไม่ บ่อยครั้งที่ศาลน�ากระบวนการใหม่ ๆ  มาใช้ และต่อมาถูกข้อให้พยายามพิสูจน์ย้อนหลังว่ากระบวนการเหล่านั้นก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์หรือเปล่า
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แผนงานเพื่อการปรับปรุงต้องมีมาตรการ (หรือเป้าหมาย) ที่ชัดเจนส�าหรับแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ศาลสามารถวัดผลได้ในภายหลังว่าสิ่งที่
ได้กระท�านั้นประสบความส�าเร็จหรือไม่ ศาลควรหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่ให้ความส�าคัญแค่ว่าการกระท�าหนึ่งๆ เกิดขึ้นหรือไม่  
เช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ 20 คน และประเมินว่าได้มีการจัดสัมมนาไปแล้ว ไม่ได้ช่วยให้เราทราบว่าการประชุม
นั้นมีคุณค่า มีคุณภาพสูง หรือตอบจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในแผนกนั้นหรือไม่ เช่นเดียวกัน การตั้งเป้าหมายเรื่อง
วันที่เพื่อให้กิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ได้รับประกันว่ากิจกรรมนั้นประสบความส�าเร็จ

ค�าถามที่ควรต้องถามเสมอคือ “เราท�ากิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไร” และควรระบุตัวชี้วัดหรือตัวบ่งช้ีซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ค�าถามท่ี
สองที่ควรถามคือ “หากเราประสบความส�าเร็จ ความส�าเร็จนั้นจะมีลักษณะอย่างไร และจะสร้างความแตกต่างอะไร”

ในหลายกรณี การวัดความส�าเรจ็ของโครงการรเิริม่อาจเป็นการสงัเกตผลกระทบของโครงการทีม่ต่ีอการวัดประสทิธภิาพของศาล แต่อาจ
ไม่เป็นเช่นนัน้เสมอไป และเนือ่งจากกรอบสากลฯ ต้องการการตัดสินใจและการวางแผนท่ีต้ังอยูบนหลักฐาน ศาลจึงต้องมีความรอบคอบ
ในการระบุมาตรการที่สมเหตุสมผลในการวัดความส�าเร็จ

ตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพศาล

สิ่งส�าคัญของศาลคือการมีข้อมูลคุณภาพสูง เชื่อถือได้และมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ศาลที่ประสบความส�าเร็จและมีการจัดการที่ดีนั้นจะ
ต้องอาศัยข้อมลูทีไ่ม่ใช่แค่ข้อมลูทีร่บัเข้าอย่างเดยีว แต่ต้องเน้นไปทีข้่อมูลทีศ่าลส่งออกและผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้ด้วย และต้องพิจารณาขอบเขต
ของการให้บริการที่เกิดขึ้นว่าท�าได้ดีมากน้อยแค่ไหน ศาลที่ดีเยี่ยมควรใช้ระบบข้อมูลการจัดการศาล และระบบการจัดการคดีที่ท�าให้
สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของศาลได้อย่างสม�่าเสมอ

ศาลท่ีดเียีย่มจะใช้ค�าจ�ากดัความและมาตรฐานเดยีวกนัส�าหรบัคดต่ีาง ๆ  ระยะเวลาในการด�าเนนิคด ีคดค้ีาง และข้อมลูด้านประสทิธิภาพ
ท่ีส�าคัญอื่น ๆ ตัวชี้วัดควรก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการวัดปริมาณและคุณภาพ การท�าเช่นน้ีจะช่วยให้ศาลสามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของศาลเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้เห็นประเด็นที่มีความคืบหน้าและข้อบกพร่องที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

ศาลอาจต้องการพฒันาเคร่ืองมอืวัดผลของตนเองเพ่ือใช้ประเมนิการด�าเนนิการตามแผนของศาล อย่างไรกต็าม ศาลสามารถค้นหาข้อมลู
ที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับมาตรการด้านประสิทธิภาพที่หลากหลายที่ศาลทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน

สมาคมฯ ได้เผยแพร่เอกสาร ‘การวัดผลสากลส�าหรับประสิทธิภาพศาล’ ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (Global Measures of Court 
Performance) ซึ่งอาจช่วยให้ศาลใช้แนวทางที่มีความคงเว้นคงวาในการวัดประสิทธิภาพ มาตรการหลักทั้งสิบเอ็ดข้อของการวัดผล 
สากลฯ คือแนวทางท่ีช่วยให้ศาลพิจารณาว่าการท�างานของตนเหมาะสมกับบริบทของตนหรือไม่ ข้อมูลนี้อยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ 
(courtexcellence.com)
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6..การสื่อสารและการรายงาน

เพื่อให้ม่ันใจว่าสาธารณะจะมีความเคารพและความเชื่อมั่นต่อศาล ศาลต้องเปิดกว้างและโปร่งใสเกี่ยวกับการด�าเนินงาน กลยุทธ์  
และกระบวนการของศาล ในช่วงเริ่มต้นของการน�ากรอบสำกลฯไปปฏิบัติ ผลการด�าเนินงานของศาลเมื่อวัดกับเกณฑ์มาตรฐานอาจจะ
อยู่ระดับที่ต�่ากว่าที่ต้องการ แต่ส่ิงท่ีส�าคัญคือศาลต้องเปิดใจรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของตน แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น ศาลต้องพร้อม 
ที่จะเผยแพร่รายละเอียดว่าศาลก�าลังท�าอะไรเพื่อแก้ไขปัญหา

การขอความช่วยเหลือและทรัพยากรที่มากขึ้นจากรัฐโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุน มักไม่ค่อยได้รับการตอบสนอง แต่เมื่อศาลได้
ใช้มาตรการภายในเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน และมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการของบประมาณ ก็จะมีแนวโน้มที่ศาลจะประสบ
ความส�าเรจ็มากกว่า การมคีวามโปร่งใสเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน การมส่ีวนร่วมกบัผูใ้ช้บรกิารศาลและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และการสือ่สาร
กลยุทธ์ของการปฏิรูป สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในศาลมากขึ้น

ศาลควรสือ่สารอย่างกว้างขวางกับเนตบิณัฑติยสภา อยัการ เจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานภาครฐัและเอกชนอืน่ ๆ  และประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการตามกรอบสำกลฯ

การที่รัฐบาล ธุรกิจและชุมชนต่างตระหนักดีถึงกระบวนการจัดการคุณภาพและความมุ่งม่ันอย่างเปิดเผยของศาลในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง แค่เพียงเท่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะถือเป็นความคืบหน้าเชิงบวกต่อในการเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศของศาล

กรอบสากลฯ สนับสนุนให้ศาลเผยแพร่ผลการประเมินและแผนงานเพื่อการปรับปรุง รายงานประจ�าปีควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท 
แนวปฏิบัติ กระบวนการและผลการปฏิบัติงานของศาล และหากท�าได้ ศาลควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการศาล รัฐบาล และชุมชนทราบตลอด 
ทั้งปีถึงผลการปฏิบัติงานและโครงการริเริ่มการปฏิรูป

ส่ิงส�าคัญของแผนงานเพื่อการปรับปรุงคือการพัฒนาแผนการสื่อสาร เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าศาลจะสื่อสารกับผู้ใช้บริการศาลและชุมชน
อย่างไร แผนต้องรวมถึงกลยุทธ์ในการเผยแพร่เอกสาร เนื้อหา และข้อมูล และรวมถึงการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น

·	 การประชุมกับผู้ใช้บริการศาลกลุ่มหลักและทีมกฎหมายอย่างสม�่าเสมอ
·	 การจัดหาข้อมูลให้กับสื่อ
·	 ให้ความช่วยเหลือแก่คู่ความบุคคลหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
·	 กระบวนการจัดการค�าติชมและค�าร้องเรียน

การสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของศาลและกลยุทธ์การพัฒนา จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่สาธารณชน
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ภาคผนวก.ก.ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเทคโนโลยี

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่น�ามาซ่ึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่สู่สังคมสมัยใหม่ ไม่เคยมียุคสมัยใดที่ที่แรงงาน
สมัยใหม่ รวมไปถึงแรงงานในศาลและแง่มุมของความยุติธรรมนั้นได้สัมผัสถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีได้มากเท่าน้ี ทั้งประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นจริงและที่เป็นไปได้ในอนาคต ท้ายที่สุดไม่ว่าเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม ก็ขึ้นอยู่
กับบรบิทและวธิกีารทีเ่ราน�าเทคโนโลยมีาใช้ ในบรบิทของความเป็นเลศิของศาล ค่านิยมหลกัของศาลอาจถกูส่งเสรมิด้วยเทคโนโลย ีโดย
มเีงือ่นไขว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องต้องได้มส่ีวนร่วม และมกีารบรหิารจัดการมติทิางจริยธรรมและความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ศาลได้ค่อย ๆ  น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการยตุธิรรม เช่น การส่งเอกสารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ก่อน
หน้านี้จะมีแต่เอกสารในรูปแบบกระดาษ หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเอกสาร และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ศาลก็ได้เริ่มน�าเอาระบบการจัดการคดี หรือระบบบริการขององค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล การจัดการทางการเงิน และการจัดซื้อมาใช้  
สิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการบริหารงานด้านความยุติธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่ศาลลงทุนไว้เหล่านี้คือ
รากฐานทีส่�าคญัส�าหรบัการให้บรกิารศาล และนอกเหนือจากโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยยีงัได้เปลีย่นวธิกีารทีศ่าลสือ่สารกับผูใ้ช้บรกิาร
ศาล ส่ิงนี้สามารถเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของบริการดิจิทัล เช่น การย่ืนแบบและการช�าระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และการเข้าถึงข้อมูล 
เกี่ยวกับกระบวนการศาลและศาล เทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วและจะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ และความท้าทาย
ส�าหรับศาลก็คือการปรับตัวและทบทวนเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อกระบวนการท�างานในปัจจุบัน

ค�าแนะน�าต่อไปนีม้ไีว้ส�าหรบัศาลทีส่นใจในการอภปิรายเชงิลกึมากขึน้เกีย่วกบัการใช้เทคโนโลย ีค�าแนะน�านีไ้ม่ได้มเีจตนาทีจ่ะกะเกณฑ์
หรือลงละเอียดทุกอย่าง แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค�าแนะน�าเหล่านี้จะถูกน�าไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายและในกี่แนวทางส�าหรับ
แผนระยะยาวของศาล คาดหวงัว่าค�าแนะน�าเหล่านีจ้ะถกูน�าไปใช้โดยผูน้�าศาลและเจ้าหน้าทีท่ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการวางแผนเชงิกลยทุธ์
ของการใช้เทคโนโลยีในศาล การปฏวิัติอตุสาหกรรมครั้งที่สีจ่ะยงัคงอยูต่่อไปและเป็นแรงผลักดันให้ศาลน�าแนวทางเกี่ยวกบัเทคโนโลยีที่
คล่องตัว ปรับตัว และมองการณ์ไกล1มากขึ้นมาใช้

การเข้าถึงและความโปร่งใส.

1. แม้ว่าจะมกีารให้บรหิารทางดจิทิลั แต่ศาลกต้็องแน่ใจว่าบรกิารของศาลจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยคนท่ีอาจจะไม่เก่งเทคโนโลยีด้วย2

2. เราใช้แนวทางแบบปรึกษาหารือโดยให้ผู้ใช้บริการศาลมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้เทคโนโลยี3 
3. เราได้พัฒนานโยบายและคู่มือในการก�ากับดูแลข้อมูล4 

1 ปรับจากหนังสือ “การก่อร่างของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (Shaping the Fourth Industrial Revolution) ของ Klaus Schwab หน้า 227 “ควำม
เป็นผู้น�ำในด้ำนกำรก�ำกับดูแลในยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 หมำยถึงกำรค้นหำแนวทำงในกำรก�ำกับดูแลที่ใหม่ คล่องตัวมำกขึ้น ปรับตัวได้ 
และมีกำรมองกำรณ์ไกล”

2 เพื่อเสริมด้านที่ 6: การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา - ข้อ 11 “กำรใช้เทคโนโลยีในกำรท�ำให้กระบวนกำรศำลมีประสิทธิภำพ และกำร
บริกำรจำกศำลเข้ำถึงได้ง่ำยมำกขึ้น” ในขณะที่เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เราก็ต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้ศาลที่อาจพบว่าการเข้าถึง
บริการดิจิทัลเป็นเรื่องยาก

3 โปรดดูด้านที่ 5: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในศาล - การสื่อสารกับผู้ใช้ศาลฉบับที่ ข้อ 7 “เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริกำรศำลและสำธำรณชนได้มีส่วนร่วมอย่ำง
สม่�ำเสมอ โดยที่ผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ศำลต่ำงก็ควรได้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกระบวนกำรนี้เช่นกัน” คลังข้อมูลเพื่อศาลประสิทธิภาพสูงของ
ศูนย์ศาลแห่งชาติส�าหรับศาลมลรัฐ (NCSC High Performance Court Inventory) ยังกล่าวว่า “ควำมต้องกำรทำงธุรกิจของผู้พิพำกษำ ผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่คือปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยี” ค�าแนะน�านี้มุ่งเน้นให้ศาลท�าความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ศาลเมื่อต้องใช้
เทคโนโลยี

4 ด้านที่ 7: ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ ศาลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายและการก�ากับดูแลที่เหมาะสมในการควบคุมการจัดการ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการศาล
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นวัตกรรม

4. เราคว้าโอกาสที่เกิดจากเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการท�างานของเรา5 

5. เราใช้เทคโนโลยีเพือ่สร้างแพลตฟอร์มทีมี่นวตักรรมส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารศาลในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท และ/หรอื เพือ่ให้เกดิการตดัสนิ
ใจอย่างมีข้อมูล6 

6. เราส่งเสริมการทดลองขนาดย่อมและให้มีการใช้มาตรการที่คล่องตัวเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ7 

7. เราตั้งตารอที่จะร่วมงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทคโลยีใหม่8 

ผลกระทบและความยั่งยืน

8. เราติดตามผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการท�างานของศาล และทบทวนการใช้งานและประเด็นที่ต้องปรับปรุง
อย่างสม�่าเสมอ9

9. ในการออกแบบเทคโนโลยี เราค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการท�าซ�้า โอนถ่าย และ/หรือยกระดับของการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา 

5 คลังข้อมูลเพื่อศาลประสิทธิภาพสูงของศูนย์ศาลแห่งชาติส�าหรับศาลมลรัฐ (NCSC High Performance Court Inventory) กล่าวว่า “ศำลของเรำคว้ำ
โอกำสที่เกิดจำกเทคโนโลยีในกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนของเรำ” โปรดดูด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณ
คดี และกระบวนการของศาล – นวัตกรรมข้อที่ 11 “มีนโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรสร้ำง รวบรวม และคัดกรองแนวคิดเชิงนวัตกรรม” และข้อที่ 13 
“สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ฝึกอบรม และให้คุณค่ำแก่ผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ศำลส�ำหรับควำมพยำยำมในกำรใช้นวัตกรรมในศำล” จุดสนใจในที่นี้คือการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าหรับการสร้างนวัตกรรม

6 โปรดดูด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล – การพิจารณคดีและกระบวนการศาล ข้อที่ 8 “น�ำเสนอบริกำร
เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรยุติข้อพิพำท เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรศำลสำมำรถยุติข้อพิพำทได้อย่ำงสันติ และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยมำก” เทคโนโลยีสามารถน�าเสนอ
แพลตฟอร์ม/สื่อกลางออนไลน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกเหนือไปจากบริการอื่น ๆ 

7 ปรับจาก “พิมพ์เขียวรัฐบาลดิจิทัล” (Digital Government Blueprint - DGB) หน้า 16 “ส�ำหรับเทคโนโลยีที่ยังพัฒนำได้ไม่สมบูณณ์ดี เช่น blockchain 
เรำจะเริ่มต้นด้วยกำรทดลองขนำดเล็ก และหำโอกำสในกำรน�ำไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอย่ำงอื่น หรือขยำยผลของควำมส�ำเร็จจำกกำรใช้งำน” โปรดดูด้าน
ที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล – นวัตกรรม ข้อที่ 11 “มีนโยบำยและระเบียบวิธีกำรในกำรสร้ำง รวบรวม และ
คัดกรองแนวคิดเชิงนวัตกรรม” การทดลองขนาดเล็กและวิธีการที่คล่องตัวคือตัวอย่างบางส่วนที่ศาลสามารถพิจารณาน�าไปใช้เมื่อต้องการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีนวัตกรรม

8 ปรับจาก ”พิมพ์เขียวรัฐบาล” (DGB) หน้า 25 “เพื่อเติมเต็มควำมสำมำรถของรัฐบำล เรำจะร่วมมือเชิงรุกกับภำคอุตสำหกรรมและสถำบันกำรวิจัยโดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ” โปรดดูด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล – นวัตกรรม 
ข้อที่ 14 “ติดตำมกำรท�ำงำนของศำลอื่น ๆ เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและโครงกำรที่อำจเหมำะสมกับศำลของเรำ” ค�าแนะน�านี้เน้นย้�าถึงการเรียนรู้และ
การร่วมมือกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากศาลด้วยกันเอง

9 ศาลบางแห่งอาจพัฒนาแผนด้านไอทีซึ่งก�าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ๆ หรือเป้าหมายที่ศาลต้องการบรรลุ โปรดดูการแก้ไขของกรอบสากล ฯ โดย
ศาลครอบครัวออสเตรเลีย (Family Court of Australia 2013) “เทคโนโลยีและโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรของศำลต้องเอื้อต่องำนหลักของศำล มีควำม
เหมำะสมแก่ยุคสมัยและสำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของชุมชนด้ำนควำมสะดวกสบำยและกำรเข้ำถึง”
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ประสิทธิภาพ

10. เรามโีครงการอบรมและพฒันาทีพ่ร้อมใช้งานเพือ่พัฒนาให้แรงงานศาลมคีวามสามารถทางเทคโนโลยดีจิทัิล โดยค�านึงถงึเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ10

11. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และทักษะในการสร้างความยืดหยุ่นทางออนไลน์ให้กับศาล

มิติทางจริยธรรม

12. เราตระหนักถึงอคิติที่มีอยู่จริง อาจเกิดขึ้น และ/หรือที่เรารับรู้ และข้อจ�ากัดทางเทคโนโลยี และมาตรการในการจัดการกับอคต ิ
เหล่านั้นเมื่อจ�าเป็น 

13. เราค�านึงถึงมิติทางจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยี11  

10 ปรับจาก คลังข้อมูลเพื่อศาลประสิทธิภาพสูงของศูนย์ศาลแห่งชาติส�าหรับศาลมลรัฐ (NCSC High Performance Court Inventory) “เจ้ำหน้ำที่ศำลได้
รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีในกำรฝึกอบรมและกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องในกำรใช้ระบบข้อมูลของศำล” โปรดดูด้านที่ 3: แรงงานในองค์กรศาล – การ
ฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน ข้อ 3 “ระบุควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ศำล และจัดโครงกำรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรเหล่ำนั้น” และข้อ 4 “มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ศำล” การเน้นย้�าในที่นี้คือการฝึกอบรมและโปรแกรม
พัฒนาทักษะที่ค�านึงถึงเทคโนโลยีใหม่

11 ปรับจาก ปรับจากหนังสือ “การก่อร่างของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (Shaping the Fourth Industrial Revolution, vi) “กำรเปิดกว้ำงและควำม
โปร่งใสในกำรออกแบบเทคโนโลยีเหล่ำนี้คือสิ่งจ�ำเป็นทำงจริยธรรม...” และในด้านที่ 1: ความเป็นผู้น�าของศาล ข้อ 8 “ผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ของศำล
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง” ข้อพิจารณาในที่นี้คือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม
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ภาคผนวก.ข.แหล่งข้อมูล.

ด้ำนที่ 1: ควำมเป็นผู้น�ำ 

Council of ASEAN Chief Justices. Model Principles of Judicial Conduct. (สภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน.หลักการตัวอย่างว่าด้วย
ความประพฤติของตุลาการ) เข้าถึงได้ที่: https://cacj-ajp.org/web/guest/model-principles-of-judicial-conduct 

Judicial Integrity Group. Measures for the Effective Implementation of the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2010). 
(กลุ่มเพ่ือความสุจริตเที่ยงธรรมของตุลาการ.มาตรการเสริมประสิทธิภาพแก่หลักการบังกาลอร์ว่าด้วยความประพฤติของตุลาการ)  
เข้าถึงได้ที:่ https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/measures_implementation/measures_implementation.
pdf   

United Nations Convention Against Corruption. Implementation Guide and Evaluative Framework for Article 11. (March 
2015). (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต.คู่มือการน�าไปใช้และกรอบการประเมินส�าหรับมาตรา 11) เข้าถึงได้ที่ 
www.unodc.org.  

United Nations Economic and Social Council. Resolution 2006/23 Strengthening Basic Principles of Judicial Conduct (2006). 
(คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาติ.แนวทางที่ 2006/23 การเสริมสร้างหลักการพื้นฐานของความประพฤติของตุลาการ)  
เข้าถึงได้ที่:  https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2006/resolution-2006-23.pdf 

United Nations Development Programme (Bangkok Regional Hub). Judicial Integrity Checklist (2018) (โครงการเพือ่การพฒันา
แห่งสหประชาชาต ิ(ศนูย์ภูมภิาคกรุงเทพ) แบบรายการประเมนิความสจุรติเทีย่งธรรมของตุลาการ) เข้าถงึได้ที ่https://www.asia-pacific.
undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/Judicial-integrity.html 

ด้ำนที่ 2: กำรบริหำรศำลอย่ำงมีกลยุทธ์ 

Balanced Scorecard Institute, “Strategic Planning Basics”. (สถาบันเพื่อการบริหารและประเมินผล Balanced Scorecard,  
“หลักพื้นฐานเพื่อการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์”) เข้าถึงได้ที่: www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/Strategic-Planning-Basics  

Global Measures of Court Performance (2018); International Consortium for Court Excellence. (มาตรการสากลในการวัดผล
การด�าเนินงานของศาล (2018); สมาคมนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศของศาล) เข้าถึงได้ที่ www.courtexcellence.com

Strategy Management Institute. (สถาบันการบริหารจัดการกลยุทธ์) เข้าถึงได้ที่: www.strategymanagementinstitute.com  

United Nations Strategic Planning Guide for Managers. (คู่มือการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ของสหประชาชาติส�าหรับผู้บริหาร)  
เข้าถึงได้ที่ United Nations HR Portal: https://hr.un.org/papge/deliver-results-programme-management   

ด้ำนที่ 3: แรงงำนในองค์กำรศำล

Judicial College of Victoria. Judicial Wellbeing Resources. (วิทยาลัยตุลาการแห่งรัฐวิกทอเรีย.ข้อมูลเพื่อสุขภาวะของตุลาการ)  
เข้าถึงได้ที่: www.judicialcollege.vic.edu.au/resources/judicial-wellbeing-resources 

https://cacj-ajp.org/web/guest/model-principles-of-judicial-conduct
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/measures_implementation/measures_implementation.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/measures_implementation/measures_implementation.pdf
http://www.unodc.org
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2006/resolution-2006-23.pdf
https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/Judicial-integrity.html
https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/Judicial-integrity.html
http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/Strategic-Planning-Basics
http://www.courtexcellence.com
http://www.strategymanagementinstitute.com
https://hr.un.org/papge/deliver-results-programme-management
http://www.judicialcollege.vic.edu.au/resources/judicial-wellbeing-resources
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ด้ำนที่ 4: โครงสร้ำงพื้นฐำน กระบวนกำรพิจำรณำคดี และกระบวนกำรของศำล

National Center for State Courts, Problem-solving Courts Guide (ศูนย์ศาลแห่งชาติส�าหรับศาลมลรัฐ, คู่มือศาลในการแก้ปัญหา) 
เข้าถึงได้ที่: www.ncsc.org/Topics/Alternative-Dockets/Problem -Solving-Courts/Home.aspx

Australasian Institute for Judicial Administration resources on problem solving courts and therapeutic jurisprudence. (ข้อมูล
จากสถาบนัเพือ่การบรหิารด้านตลุาการออสเตรเลยีว่าด้วยศาลเพ่ือการแก้ปัญหา และระบบยตุธิรรมเพ่ือการเยยีวยา) เข้าถงึได้ที:่ https://
aija.org.au/research/resources/problem-solving-courts; https://aija.org.au/research/resources/the-concept-of-therapeutic 
jurisprudence/      

Centre for Justice Innovation Problem-solving courts: An evidence review (December 2015). (ศูนย์นวัตกรรมความยุติธรรมเพื่อ
ศาลในการแก้ปัญหา: การทบทวนหลักฐาน) เข้าถึงได้ที่:  www.justiceinnovation.org 

E Richardson, P Spencer and D Wexler, ‘The International Framework for Court Excellence and therapeutic jurisprudence: 
Creating excellent court and enhancing wellbeing’ (2016) 25 Journal of Judicial Administration 148. (อี ริชาร์ดสัน, พี สเปน
เซอร์ ดี เวกซ์เลอร์, ‘กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลและระบบยุติธรรมเพื่อการเยียวยา: การสร้างศาลที่ดีเลิศและการยกระดับสุข
ภาวะ’ (2016) 25 วารสารการบริหารระบบตุลาการ 148)

ด้ำนที่ 5: กำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริกำรศำล

National Center for State Courts and University of Nebraska. Building Trust by Building Trustworthiness: A Toolkit for Public 
Engagements Addressing Disparities in the Courts. (ศูนย์ศาลแห่งชาติส�าหรับศาลมลรัฐและมหาวิทยาลัยเนบราสกา.สร้างความ
เช่ือม่ันด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ: ชุดเคร่ืองมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในศาล) 
เข้าถึงได้ที่ https://www.ncsc.org/pilots.

UK Judicial College, Equal Treatment Bench Book. (February 2018, amended March 2019). เข้าถงึได้ที ่www.judiciary.gov.uk 

ด้ำนที่ 6: กำรบริกำรจำกศำลที่เข้ำถึงได้และรำคำย่อมเยำ

Productivity Commission of Australia, Access to Justice Arrangements Inquiry Report No. 72 (2014) (คณะกรรมาธิการผลิต
ภาพแห่งออสเตรเลีย, กำรเข้ำถึงรำยงำนข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจัดแจงกระบวนกำรยุติธรรม เลขที่ 72) เข้าถึงได้ที่ www.pc.gov.au 

ด้ำนที่ 7: ควำมไว้วำงใจและควำมมั่นใจจำกสำธำรณะ

Ombudsman Western Australia. Guidelines on Procedural fairness (natural justice), Revised April 2019, (ผูต้รวจการออสเตรเลยี
ตะวันตก. คู่มือเพื่อคามเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม (ความยุติธรรมตามธรรมชาติ), ปรับปรุง เดือนเมษายน 2562) เข้าถึงได้ที่: 
www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm

http://www.ncsc.org/Topics/Alternative-Dockets/Problem%20-Solving-Courts/Home.aspx
https://aija.org.au/research/resources/problem-solving-courts
https://aija.org.au/research/resources/problem-solving-courts
https://aija.org.au/research/resources/the-concept-of-therapeutic%20jurisprudence/
https://aija.org.au/research/resources/the-concept-of-therapeutic%20jurisprudence/
http://www.justiceinnovation.org
https://www.ncsc.org/pilots
http://www.judiciary.gov.uk
http://www.pc.gov.au
http://www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm
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ภาคผนวก.ค.แผนงานเพื่อการปรับปรุง

ความเป็นเลิศ
ของศาลด้าน 
ต่าง.ๆ

สิ่งที่ต้องท�าและ
ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ

ขั้นตอนเพื่อให้
บรรลุสิ่งที่ต้อง
ท�าและผลลัพธ์

ความรับผดิชอบ/
ผู้มีส่วนร่วม

ช่วงเวลา ตัวชี้วัดการ
ด�าเนินงาน

1 ด้านที่.1:.ความ
เป็นผู้น�าของ
ศาล

เพื่อสร้างความเป็นผู้น�าขององค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการเชิงรุกและเป็นมืออาชีพ แสวงหา
นวัตกรรม มีความรับผิดชอบและเปิดกว้าง

1.1 ผู้น�าศาลของเรา
ได้ระบุพันธกิจ.
วิสัยทัศน์.และ
ค่านิยมหลักของ
ศาล

1.1.1.
ค�าแถลงจุด 
มุ่งหมาย
พัฒนา น�ามาใช้ 
และเผยแพร่หลัก
เกณฑ์ที่อธิบายจุด
มุ่งหมายของศาล

พัฒนาหลักเกณฑ์

ใช้หลักเกณฑ์

เผยแพร่หลัก
เกณฑ์

กลุ่มการท�างาน
กรอบสากลฯ

กลุ่มการท�างาน
กรอบสากลฯ

นายทะเบียน 

30 มิ.ย.

31 ก.ค.

30 ก.ย.

ได้ลงมือท�าตาม
วันที่ก�าหนด

ได้ลงมือท�าตาม
วันที่ก�าหนด

ได้ลงมือท�าตาม
วันที่ก�าหนด

1.2 ผู้น�าศาลของเรา
สื่อสารภารกิจ.
วิสัยทัศน์.และ
ค่านิยมหลักแก่
เจ้าหน้าที่และผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกคน

1.2.1

กลุ่มผู้ใช้บริการ
ศาล

จัดประชุมผู้ใช้
บริการศาลอย่าง
สม�่าเสมอ

จัดประชุม ผู้พิพากษา XX ประชุมสี่ครั้งต่อปี
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ภาคผนวก.ง. แบบค�านวณคะแนนด้วยตนเอง

ค�านวณคะแนนของแต่ละด้านและคะแนนร้อยละ

ด้านที่.1

A1 B1 C1 D1

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ 
“ไม่ทราบ”*

คะแนนเฉลี่ย:.A1/
(B1+C1)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน  (55 สูงสุด) E1 ผลรวมของแถว D1 =

คะแนนร้อยละของด้าน F1 E1 / 55 =

ด้านที่.2

A2 B2 C2 D2

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ 
“ไม่ทราบ”*

คะแนนเฉลี่ย: 
A2/(B2+C2)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.90

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน  (75 สูงสุด) E2 ผลรวมของแถว D2 =

คะแนนร้อยละของด้าน F2 E2 / 75 =
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ด้านที่.3

A3 B3 C3 D3

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ. 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ 
“ไม่ทราบ”*.

คะแนนเฉลี่ยA3/
(B3+C3)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน  (70 สูงสุด) E3 ผลรวมของแถว D3 =

คะแนนร้อยละของด้าน F3 E3 / 70 =

ด้านที่.4

A4 B4 C4 D4

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ 
“ไม่ทราบ”*.

คะแนนเฉลี่ยA4/
(B4+C4)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน  (75 สูงสุด) E4 ผลรวมของแถว D4 =

คะแนนร้อยละของด้าน F4 E4 / 85 =
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ด้านที่.5

A5 B5 C5 D5

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ. 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ. 
“ไม่ทราบ”*

คะแนนเฉลี่ย.A5/
(B5+C5)

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน (สูงสุด 55)  E5 ผลรวมของแถว D5 =

คะแนนร้อยละของด้าน F5 E5 / 55 =

ด้านที่.6

A6 B6 C6 D6

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ 
“ไม่ทราบ”*

คะแนนเฉลี่ย.A6/
(B6+C6)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน (สูงสุด 65) E6 ผลรวมของแถว D6 =

คะแนนร้อยละของด้าน F6 E6 / 65 =
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ด้านที่.7

A7 B7 C7 D7

เกณฑ์ ผลรวมค�าตอบ จ�านวนค�าตอบ 
ยกเว้นค�าตอบ“ไม่ทราบ”

จ�านวนของค�าตอบ 
“ไม่ทราบ”*

คะแนนเฉลี่ย.A7/
(B7+C7)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ

คะแนน (สูงสุด 50) E7 ผลรวมของแถว D7 =

คะแนนร้อยละของด้าน F7 E7 / 50 =

*ค�าตอบ “ไม่ทราบ” ให้รวมถึงการเว้นช่องว่าง การข้ามค�าถาม และการเขียนว่า “ไม่ทราบ” 

กรอกค่าร้อยละของแต่ละด้าน

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

ด้านที่.1 ด้านที่.2 ด้านที่.3 ด้านที่.4 ด้านที่.5 ด้านที่.6 ด้านที่.7

หาค่าร้อยละเฉลี่ยของแต่ละด้าน.และค�านวณคะแนนสุดท้าย

ค่าร้อยละเฉลี่ยของด้าน G (F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7) / 7 =

คะแนนรวม 

(จาก 1000)
H

If G > 1 G * 10
=

If G < 1 G * 1000
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