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1. ว่าด้วยสมาคมนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศของศาล
สมาคมนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศของศาล (สมาคมฯ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยสมาชิกก่อตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ
ศาลและกระบวนการยุตธิ รรม องค์กรทีเ่ ป็นสมาชิกก่อตัง้ คือสถาบันการปกครองตุลาการแห่งออสตราเลเซียน (The Australasian Institute
of Judicial Administration) ศูนย์ตุลาการกลางของสหรัฐ (The Federal Judicial Center) ศูนย์ศาลแห่งชาติส�ำหรับศาลมลรัฐ
(The National Center for State Courts) และศาลแห่งสิงคโปร์ (The State Courts of Singapore)
ธนาคารโลกและ SPRING Singapore (ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม Enterprise Singapore) ได้การท�ำงานร่วมกับสมาชิกก่อตั้ง
วิทยากรในคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อประสิทธิภาพแห่งระบบยุติธรรม (European Commission for the Efficiency of Justice)
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบแผนต่าง ๆ ในการบริหารคุณภาพของศาล
เป้าหมายของสมาคมฯ คือการพัฒนากรอบของค่านิยม แนวคิด และเครื่องมือส�ำหรับศาลและศาลพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพของระบบยุติธรรมและการบริหารกระบวนการยุติธรรม ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้สมาคมฯ พัฒนากรอบ
สากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลก็คือการที่ศาลยังไม่มีกรอบการท�ำงานที่ออกแบบมาเพื่อศาลโดยเฉพาะ แม้ว่าจะมีเกณฑ์มาตรการ
เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ (benchmarking) และระบบในการการบริหารการด�ำเนินงานอยู่ แต่กพ็ บว่าไม่เพียงพอ เนือ่ งจากระบบเหล่านี้
ออกแบบมาเพือ่ การใช้งานในบริษทั ทัว่ ไปโดยไม่ได้คำ� นึงถึงสภาพการด�ำเนินงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของศาล ผลทีเ่ กิดขึน้ จากความพยายาม
ของสมาคมฯ ได้ก่อก�ำเนิดเป็นกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล ซึ่งใช้แนวทางแบบองค์รวมในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของศาล และวางแนวทางส�ำหรับศาลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนอย่างต่อเนื่อง
ศาลต่าง ๆ ได้รบั การส่งเสริมให้ใช้กรอบสากลฯ ดังกล่าวเป็นแนวทางไปสูค่ วามเป็นเลิศของศาล มีการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพศาลที่ท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและบทบาทและหน้าที่ของศาลที่ไม่เหมือนกับองค์กรใด
กรอบสากลฯ ดังกล่าวยังเป็นการตอกย�ำ้ คุณค่าและความมุง่ มัน่ ทีแ่ วดวงศาลทัว่ โลกมองว่ามีความส�ำคัญในการท�ำให้ศาลมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่เคารพต่อสาธารณชน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการส่งเสริมให้ศาลต่าง ๆ พิจารณาใช้กรอบสากลฯ นี้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของศาล
[อย่างไรก็ตาม ศาลสามารถปรับเปลี่ยนกรอบสากลฯ ให้ตอบสนองความจ�ำเป็นในองค์กรของตนเองได้โดยไม่ต้องลังเล]
ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ในองค์กรใดก็ตามจะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมือ่ ทุกคนในองค์กรท�ำงานเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน การสร้างวัฒนธรรมศาล
ที่เอื้อต่อการปฏิรูป การปรับปรุงบริการ และนวัตกรรม คือขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของศาล
กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลคือเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งศาลและศาลพิเศษต่าง ๆ ยังคงใช้มาตลอด และสมาคมฯ เอง
ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกรอบสากลฯ นี้ และส่งเสริมการใช้งานต่อไป กรอบสากลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเอกสาร ‘ที่มีชีวิต’ และ
ขอสนับสนุนให้ศาลแบ่งปันประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกรอบสากลฯ อย่างสม�่ำเสมอ
ความเป็นมาของกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล
จุดประสงค์และการพัฒนากรอบสากลฯ
ค่านิยมหลักของศาลคือรากฐานของการท�ำงานศาลและศาลพิเศษซึง่ จะช่วยปูทางไปสูค่ วามเป็นเลิศของศาล ค่านิยมประกอบด้วย
ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ ความสุจริตเทีย่ งธรรม การเปิดกว้าง และความทันท่วงทีซงึ่ เป็นกุญแจส�ำคัญในการท�ำงาน
ที่ประสบความส�ำเร็จของศาล
กรอบสากลฯ นี้จึงตั้งอยู่บนชุดของค่านิยม แล้วต่อยอดด้วยแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการด�ำเนินงานของศาลผ่านความเป็นเลิศ
ของศาลทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งจะช่วยให้ศาลเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วยการประเมินศาลในฐานะสถาบัน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมใด
แง่มุมหนึ่งของกิจกรรมในศาล

•

กรอบสากลฯ นีก้ ำ� หนดระเบียบวิธใี นการประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง และด้วยวิธกี ารนีศ้ าลและศาลพิเศษจะสามารถระบุและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของจุดแข็งและจุดอ่อน และพัฒนาแผนงานเพื่อการปรับปรุงตนเอง กรอบสากลฯ นี้ยังระบุวิธีการวัดผลที่เป็นไปได้ในการ
ประเมินการด�ำเนินงานของศาล และเสนอแนะกระบวนการที่ศาลสามารถน�ำไปประยุกต์ตามความสมัครใจร่วมกับกรอบสากลฯ
ผ่านการประเมินตนเอง
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ตุลาการมีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินและแก้ไขข้อพิพาท และเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ผดุงหลักนิติธรรมในสังคม กรอบสากลฯ นี้
เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับศาลในการท�ำงานเพือ่ ส่งมอบบริการศาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จ�ำอย่างยิง่ ในการช่วยให้ศาลสามารถรับผิดชอบในบทบาท
หน้าทีข่ องตน และช่วยให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้ เพือ่ ทีจ่ ะให้สาธารณชนเชือ่ ใจและไว้ใจศาล ศาลจะต้องมีความเป็นธรรม
เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ
บทน�ำส�ำหรับกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
กรอบสากลฯ เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 และฉบับปรับปรุงครั้งที่สองได้เปิดตัวในปี พ.ศ. 2556 นอกจากกรอบสากลเพื่อ
ความเป็นเลิศของศาลแล้ว สมาคมฯ ยังได้พฒ
ั นากรอบสากลเพือ่ ความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนทางตุลาการ (พ.ศ. 2558) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ส�ำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางตุลาการ และยังได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการสากลในการวัดผลสากลของ
การด�ำเนินงานศาล ซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลักสิบเอ็ดข้อ ที่เป็นแนวทางส�ำหรับการวัดประสิทธิภาพ
นับตัง้ แต่กรอบสากลฯ ฉบับที่ 2 เปิดตัวในปี พ.ศ. 2553 เราก็ได้เห็นพัฒนาการใหม่ ๆ ในภูมทิ ศั น์ทางกฎหมาย เช่น การใช้เทคโนโลยี
ที่เพิ่มขึ้น และการใช้แนวทางระงับข้อพิพาททางเลือก นอกจากนี้ เมื่อศาลจ�ำนวนมากขึ้นได้ด�ำเนินการตามกรอบสากลฯ เราก็ได้รับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงกรอบสากลฯ มากขึ้นตามไปด้วย
กรอบสากลฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 นี้จึงเป็นภาพสะท้อนถึงพัฒนาการดังกล่าวและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของสมาคมฯ เนื้อหา
ที่มีการปรับแก้ในกรอบสากลฯ ที่ 3 มีดังนี้
1. เพิ่มหัวข้อใหม่ เช่น จริยธรรมและจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยง การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการจากศาล
ให้ดขี นึ้ ความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกศาล การใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกเพือ่ แก้ไขข้อพิพาท
อย่างฉันมิตรและค่าใช้จ่ายไม่สูง และการใช้แนวทางบ�ำบัดเยียวยาและการแก้ปัญหาในกรณีที่เหมาะสม
2. ขยายขอบเขตความเป็นเลิศของศาลส�ำหรับแรงงานในศาล มีการเพิม่ เนือ้ หาเฉพาะให้กบั ประเด็นด้านทรัพยากร
มนุษย์เพื่อความเป็นเลิศของศาล ซึ่งให้ความส�ำคัญและเน้นย�้ำถึงบทบาทของแรงงานในศาลที่นอกเหนือไปจาก
การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ แต่จะรวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ เช่น การมีส่วนร่วมและสุขภาวะ การปฏิบัติงานและ
การเห็นคุณค่าของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาลฉบับก่อนหน้าได้รวมเอามิติเรื่องทรัพยากรมนุษย์ไว้ในหมวดหมู่ ‘ทรัพยากร’
ซึง่ เป็นหมวดเดียวกับทรัพยากรทางการเงินและทางกายภาพ อย่างไรก็ดที รัพยากรสองอย่างหลังยังคงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของความเป็นเลิศของศาล และได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้อยู่ในหัวข้อของ การบริหารศาลอย่างมีกลยุทธ์
(ด้านที่ 2) และโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล (ด้านที่ 4)
3. เพิ่มเติมค�ำแนะน�ำชุดใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีศาล แก่ศาลที่สนใจที่จะอภิปรายเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี และประเด็นการอภิปรายต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ ค�ำเพิ่มเติมไม่ใช่การก�ำหนดดกฎเกณฑ์หรือการลงรายละเอียด
ปลีกย่อย แต่มุ่งให้เกิดประโยชน์ในฐานะจุดเริ่มต้นของการหารือและก�ำหนดแผนระยะยาวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ของศาล

•

4. แบบประเมินตนเองและการประเมินประสิทธิผล กรอบสากลฯ ฉบับที่สองได้เสนอแนวทางสองประการในการ
ประเมินตนเองของศาล แบบแรกคือแบบสอบถามเพือ่ การประเมินตนเอง (questionnaire) และแบบทีส่ องคือรายการ
ส�ำรวจเพือ่ การประเมินตนเอง (checklist) แบบสอบถามจะเป็นการประเมินเชิงลึกและมีกระบวนการประเมินทีล่ ะเอียด
มากกว่า เนือ่ งจากต้องการให้ศาลพิจารณากิจกรรมแต่ละรายการทีอ่ ยูใ่ นความเป็นเลิศของศาลทัง้ เจ็ดด้าน และประเมิน
ว่าศาลสามารถตอบโจทย์ในแต่ละประเด็นปัญหาได้หรือไม่ และหากท�ำได้ ระดับความส�ำเร็จและประสิทธิผลทีเ่ กิดขึน้
นั้นเป็นอย่างไร ในทางตรงกันข้าม รายการส�ำรวจจะใช้วิธีท�ำเครื่องหมายและให้คะแนนอย่างง่าย

•

•

•

•

•

•

•

I

•
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ในกรอบสากลฯ ฉบับที่สาม สมาคมฯ ได้ยุบรวมการประเมินสองแบบดังกล่าวให้เหลือเพียงแบบเดียว ให้กลายเป็น
การประเมินตนเองแบบองค์รวมด้วยวิธีการที่เรียบง่ายขึ้น เพื่อให้ศาลที่ต้องการบรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้ใช้
กรอบสากลฯ ได้ง่ายขึ้น แบบประเมินรุ่นที่สามคือการผสมผสานข้อดีของการประเมินสองแบบก่อนหน้า และจะช่วย
ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ าดหวังว่าศาลควรจะท�ำเพือ่ ให้บรรลุความเป็นเลิศในแต่ละด้าน และยังช่วยให้ศาลสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของแนวทางด�ำเนินงานในแต่ละด้านด้วย
5. การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้คะแนน [เนือ่ งจากมีการแก้ไขแบบประเมินตนเอง จึงท�ำให้กรอบการให้คะแนนต้องถูก
ปรับปรุงตามไปด้วย โดยทีน่ อกเหนือจากการประเมินประสิทธิผลตามปรกติ แบบประเมินได้เพิม่ ตัวเลือกค�ำตอบส�ำหรับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้สามารถตอบว่า “ไม่ทราบ” ได้ ซึง่ ตัวเลือกทีถ่ กู เพิม่ เข้ามานีจ้ ะเป็นทางเลือกให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
ในสถานการณ์ที่ตนไม่ทราบว่าศาลได้มีการด�ำเนินการตามเกณฑ์การประเมินแล้วหรือยัง ในสถานการณ์เช่นนี้
การตอบแบบให้คะแนนอาจไม่สามารถสะท้อนความถูกต้องของค�ำตอบได้ และผู้ตอบอาจจะใช้วิธีคาดเดาหรือ
ตอบค�ำถามอย่างกลวง ๆ ซึ่งน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อการประเมินตนเองสิ้นสุดลง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ของกรอบการให้คะแนนที่ได้รับการแก้ไข ในส่วนที่ [3]]
รูปที่ 1 ล�ำดับเหตุการณ์ของการพัฒนากรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล
เกณฑ์วัดผลสากลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานของศาล (ฉบับที่ 2)

กรอบสากลฯ ฉบับที่ 3

เกณฑ์วัดผลสากลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานของศาล (ฉบับที่ 1)
กรอบสากลฯ เปิดตัวแบบสอบถาม
เพื่อการประเมินตนเอง

กรอบสากลฯ เพื่อการ
สนับสนุนเชิงตุลาการ
กรอบสากลฯ ฉบับที่ 2
- เกณฑ์ประเมินทั่วไปชุดใหม่
- เปิดตัวรายการสอบถามเพื่อการประเมินด้วยตนเอง

•

•

I

•

•

•
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2. ค่านิยมของศาล
สมาคมฯ ตระหนักดีถึงกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศกว้าง ๆ เกี่ยวกับค่านิยมหลักของศาล ที่เป็นแนวทางส�ำหรับศาลในการท�ำ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม ค่านิยมส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานของศาลที่ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่

• ความเป็นอิสระของการตัดสินใจ
• ความเปิดกว้าง

• ความเสมอภาคเมือ่ อยูเ่ บือ้ งหน้ากฎหมาย • ความสามารถ
• ความเป็นธรรม

• ความสุจริตเที่ยงธรรม

• ความทันท่วงที

• ความเป็นกลาง

• ความโปร่งใส

• ความแน่นอนเด็ดขาด

ค่านิยมหลักเหล่านี้คือหลักประกันว่าทุกคนที่เข้าสู่กระบวนการศาลจะได้รับการปฏิบัติตามหลักศุภนิติกระบวนและการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ค่านิยมเหล่านี้ยังก�ำหนดวัฒนธรรมของศาล ก�ำหนดทิศทางส�ำหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อให้ศาล
สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ค่านิยม เช่น ความเป็นธรรมและความเป็นกลาง คือตัวก�ำหนดมาตรฐานว่าศาลควรวางตัวอย่างไร ค่านิยมของความเป็นอิสระ
และความสามารถเกีย่ วข้องโดยตรงกับความสามารถของผูพ้ พิ ากษาในการตัดสินคดีบนพืน้ ฐานของความเข้าใจข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ของคดีอย่างถีถ่ ว้ น ความสุจริตเทีย่ งธรรมหมายรวมถึงความโปร่งใสและความเหมาะสมของกระบวนการ การตัดสินคดี และผูม้ อี ำ� นาจ
ตัดสินใจ ศาลนั้นไม่เพียงแต่จะต้องมอบความยุติธรรม แต่ต้องท�ำให้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นเกิดจากกระบวนการที่โปร่งใสด้วย
ความเปิดกว้าง ประกอบด้วยความสะดวกในการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยื่นคดีที่เหมาะสม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การเข้าถึงค�ำแนะน�ำ และล่ามหากจ�ำเป็น) และการใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของศาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถของประชาชนในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี และผลตัดสินของแต่ละคดี
เหล่านีค้ ือสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นศาลที่เปิดกว้าง
ความทันท่วงที เป็นผลสะท้อนของความสมดุลระหว่างเวลาที่ต้องใช้ในการรับค�ำร้อง น�ำเสนอคดี ชั่งน�้ำหนักหลักฐาน ข้อกฎหมาย
และข้อโต้แย้ง และความล่าช้าทีไ่ ม่สมเหตุสมผลอันเนือ่ งจากกระบวนการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและทรัพยากรทีไ่ ม่เพียงพอ อีกค่านิยมสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ไม่น้อยไปกว่ากัน คือความแน่นอนเด็ดขาด ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันว่าการตัดสินคดีนั้นเป็นผลมาจากการใช้กฎเกณฑ์ หลักการ
และตัวอย่างคดีกอ่ นหน้าที่ได้กำ� หนดไว้อย่างดีแล้ว และในท้ายทีส่ ุดคดีกจ็ ะได้รบั การตัดสินเป็น ‘ทีส่ ิ้นสุด’ ไม่ว่าจะในศาลชัน้ ต้นหรือผ่าน
กระบวนการอุทธรณ์

•

•

•

ถือเป็นความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของศาล ผู้น�ำ และผู้บริหารศาลที่จะต้องส่งเสริมความเข้าใจในค่านิยม
เหล่านี้ และส่งเสริมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้ การเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศของศาลนั้นหลัก ๆ แล้วคือการเดินทางตาม
•
เส้นทางที่สร้างขึ้นด้วยความเคารพอย่างจริงจังและยึดมั่นในค่านิยมที่ทุกคนในศาลมีร่วมกัน

•

•

•

•

I

•
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มีแหล่งข้อมูลมากมาย หากต้องการศึกษาทบทวนเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ สามารถดูรายการเอกสารแนะน�ำบางส่วนได้ในภาคผนวก ข
(ทรัพยากร) เกี่ยวกับด้านที่ 1 ความเป็นผู้น�ำของศาล
กรอบสากลฯ นี้น�ำเสนอระเบียบวิธีในการยกระดับการด�ำเนินงานของศาลที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมศาล และการประยุกต์ใช้ค่านิยมนี้
กับทุกกิจกรรมในศาล ค่านิยมของศาลและประสิทธิภาพของศาลนัน้ เชือ่ มโยงกันในเชิงฐานราก กรอบสากลฯ นีย้ งั น�ำเสนอวิธกี ารส�ำหรับ
ศาลในการประเมินว่าค่านิยมทีศ่ าลถือว่ามีความส�ำคัญนัน้ จริง ๆ แล้วได้ถกู น�ำมาใช้เป็นเข็มทิศในการชีน้ ำ� แนวทางและบทบาทของศาล
หรือไม่
การเดินทางสู่ความเป็นเลิศของศาลคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดระบบองค์กรภายในศาลให้ดีที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ความเป็นผูน้ ำ� ทีแ่ ข็งแกร่ง นโยบายและกลยุทธ์ของศาลทีช่ ดั เจน การจัดการทรัพยากร การด�ำเนินงานของศาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ข้อมูล (การด�ำเนินงาน) ของศาลที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ และความไว้วางใจระดับสูงจากสาธารณะ
บทบาทและกิจกรรมทั้งหมดนี้จะต้องถูกด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ศาลกลายเป็นศาลที่ดีเยี่ยม เพื่อลดความซับซ้อน
ของขัน้ ตอนประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้สามารถมองเห็นจุดทีต่ อ้ งปรับปรุง กรอบสากลฯ ได้แบ่งเนือ้ หาของกิจกรรมและบทบาท
เหล่านี้ออกเป็นความเป็นเลิศของศาลเจ็ดด้าน
แนวทางของศาลในการบรรลุความเป็นเลิศของศาลแต่ละด้านควรสะท้อนให้เห็นค่านิยมเหล่านี้ด้วย และเมื่อศาลได้น�ำแนวทางการ
ประเมินและปรับปรุงมาใช้ ศาลก็จะทราบได้ว่าองค์กรของตนส่งเสริมและยึดมั่นในการปฏิบัติตามค่านิยมเหล่านั้นได้ดีแค่ไหน สิ่งส�ำคัญ
ก็คือ ศาลจะต้องไม่เพียงแต่ส่งเสริมค่านิยมที่เป็นแนวทางในการด�ำเนินการของศาลเท่านั้น แต่ยังต้องท�ำให้แน่ใจว่าค่านิยมเหล่านั้น
สะท้อนออกมาในกระบวนการท�ำงานและแนวปฏิบัติของศาลด้วย
ความเป็นเลิศของศาลเจ็ดด้าน
ตัวขับเคลื่อน
ระบบและปัจจัยอ�ำนวย
ผลที่ได้รับ

ความเป็นเลิศของศาลเจ็ดด้าน
• ความเป็นผู้น�ำของศาล
• การบริหารจัดการศาลอย่างมีกลยุทธ์
• แรงงานในองค์กรศาล
• โครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาคดี และกระบวนการศาล
• การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล
• การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา
• ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ
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3. การใช้กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล
ระเบียบวิธีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กรอบสากลฯ ใช้ระเบียบวิธีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าศาลจะทบทวนประสิทธิภาพการท�ำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
และหาวิธปี รับปรุงประสิทธิภาพของศาล กระบวนการเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมีสขี่ นั้ ตอน ซึง่ จะต้องน�ำมาปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ทีศ่ าลต้องการ
ประเมินตนเองเพื่อติดตามความคืบหน้า
รูปที่ 2 ระเบียบวิธีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเมิน
วิเคราะห์
วัดผล

น�ำไปใช้

ขั้นตอนที่ 1: ประเมิน
ในขั้นแรกให้ศาลท�ำการประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมว่าการด�ำเนินงานของศาลนั้นอยู่
ณ จุดใดของความเป็นเลิศของศาลทั้งเจ็ดด้าน
เคล็ดลับ: แบบส�ำรวจออนไลน์
จุดประสงค์ของการประเมินตนเองคือเพื่อให้ศาลสามารถระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง และเพื่อบรรเทาความกังวลของ
เจ้าหน้าทีเ่ มือ่ ถูกขอให้ระบุถงึ ปัญหา ศาลสามารถอนุญาตให้มกี ารท�ำแบบประเมินโดยไม่ตอ้ งระบุชอื่ โดยใช้เครือ่ งมือส�ำรวจออนไลน์
เครื่องมือเหล่านี้อาจน�ำมาใช้เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบค�ำตอบได้ด้วย ซึ่งจะยิ่งช่วยให้การประเมินตนเองง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์
ในขั้นที่สอง การวิเคราะห์เชิงลึกคือการต่อยอดจากการประเมินตนเองเพื่อก�ำหนดขอบเขตของจุดบกพร่องของศาลที่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้
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ขั้นตอนที่ 3: น�ำไปใช้
ในขั้นตอนที่สาม ให้ใช้แผนงานเพื่อการปรับปรุงซึ่งจะก�ำหนดรายละเอียดของสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง สิ่งที่ต้องลงมือท�ำ
และผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ
ขั้นตอนที่ 4: วัดผล
ในขั้นที่สี่ ความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามแผนงานเพื่อการปรับปรุงจะถูกตรวจสอบผ่านกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง
ศาลควรทบทวนการใช้งานของแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และก�ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อวัด
ความคืบหน้า
กระบวนการสี่ขั้นตอนนี้จะต้องถูกน�ำมาปฏิบัติซ�้ำทุกครั้งที่ศาลพร้อมประเมินตนเองรอบใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้า ขอแนะน�ำว่าศาล
ควรมีการประเมินตนเองทุก ๆ สองปี แต่จะเป็นช่วงเวลาใดนั้น ให้เป็นเรื่องของแต่ละศาลที่จะก�ำหนด
การประเมินตนเองเป็นระยะๆ ท�ำให้ศาลสามารถ
·
·
·

ระบุด้านที่ศาลจ�ำเป็นต้องท�ำการปรับปรุงเพิ่มเติม
ก�ำหนดว่าปัญหาส่วนใดควรใช้ความพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือส่วนใดต้องแก้ปัญหาระยะยาว และ
ประเมินความคืบหน้าของศาลในการแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่จ�ำเป็น

การประเมินความเป็นเลิศของศาล
ขั้นตอนแรกในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศของศาลคือการประเมินว่าการท�ำงานของศาลในปัจจุบันนั้นดีหรือไม่อย่างไร
กรอบสากลฯ นีใ้ ช้วธิ ีการประเมินตนเองซึง่ จะช่วยให้ศาลท�ำการประเมินผลปฏิบตั ิงานของตนเองได้โดยเทียบกับเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศ
ของศาลเจ็ดด้าน ขั้นตอนแรกนี้จะช่วยให้ศาลสามารถระบุประเด็นปัญหาที่ต้องใส่ใจ และก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับวัดความคืบหน้า
ในภายหลังได้
กรอบสากลฯ นี้ต้องการให้เกิดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ผู้พิพากษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศาลอื่น ๆ ต้องมีบทบาทในการ
ประเมินบริการของศาลและในการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพและชือ่ เสียงของศาลขึน้ อยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด และศาลต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดในศาลไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลได้มีตัวแทนในการแสดงความเห็น
เพื่อประเมินและพัฒนาแผนงานในอนาคต
นอกจากนี้กรอบสากลฯ ยังสนับสนุนให้ศาลฟังมุมมองจากองค์กรที่เป็นพันมิตรกับศาล เช่น บุคลากรในวิชาชีพกฎหมาย/
นิติกร อัยการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของศาลและในประเด็น
ปัญหาที่ต้องการการปรับปรุง การเปิดกว้างการสื่อสารกับพันธมิตรทางวิชาชีพเหล่านี้จะช่วยให้มีมุมมองใหม่ ๆ มากมายและยกระดับ
การท�ำงาน
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เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของศาลจะได้รับแรงเสริมมากยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย
และกระบวนการกับผูใ้ ช้บริการศาลและสาธารณชนทัว่ ไป การหาข้อมูลจากบุคคล ธุรกิจต่าง ๆ และสาธารณะในวงกว้างทีใ่ ช้บริการ
จากศาลช่วยให้เกิดการปรับปรุงการท�ำงานของระบบศาล และในความเป็นจริง ค�ำติชมจากภายนอกเกี่ยวกับความสุจริตเที่ยงธรรม
และความสามารถของศาล มักจะเป็นมาตรวัดที่แม่นย�ำที่สุดในการวัดคุณภาพของศาล
กรอบสากลฯ นี้ มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือศาลในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การทบทวนการท�ำงาน
และการประเมินประสิทธิภาพทีศ่ าลริเริม่ ด้วยตนเองและมีความโปร่งใส จะยิง่ ช่วยให้ศาลมีความน่าเชือ่ ถือเมือ่ ต้องยืน่ ค�ำขอทางกฎหมาย
เพื่อขอเงินทุนในการปรับปรุงอาคารหรือเพื่อขอบรรจุผู้พิพากษาเพิ่มเติม
ความเป็นผู้น�ำของศาลและการมีส่วนร่วมเชิงรุกคือสิ่งส�ำคัญที่จะบรรเทาความกลัวที่เกิดกับเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษา พวกเขาอาจกังวล
ว่าจะได้รับผลกระทบทางลบหากพูดถึงปัญหาภายในศาลและการปฏิบัติงานของศาล ศาลต้องเน้นย�้ำว่าวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ตนเอง ไม่ใช่เป็นไปเพือ่ ต�ำหนิผใู้ ดส�ำหรับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แต่เป้าหมายคือการท�ำให้เราได้เห็นประเด็นปัญหาทีต่ อ้ งการปรับปรุงและแก้ไข
ในท�ำนองเดียวกัน ศาลไม่ควรกังวลเกี่ยวกับคะแนนจากการใช้แบบประเมินตนเองจนมากเกินไป คะแนนนั้นไม่ใช่ และไม่ควร
จะเป็น เป้าหมายสุดท้ายของการใช้กรอบสากลฯ สิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือการทีศ่ าลสามารถใช้ประโยชน์จากแบบประเมินในการระบุประเด็น
ปัญหา และศาลจะใช้มาตรการอะไรในการจัดการกับปัญหาในประเด็นเหล่านั้น ไม่มี “คะแนนที่สมบูรณ์แบบ” ที่ศาลต้องท�ำให้ได้
นอกจากนี้ กรอบสากลฯ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ศาลเอาคะแนนของตนไปเปรียบเทียบกับคะแนนของศาลอื่น ๆ เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ส�ำคัญที่แท้จริงคือเกณฑ์ที่ได้มาจากการประเมินตนเองในครั้งก่อน ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่ามาตรการของศาลมีประสิทธิภาพหรือไม่
และศาลได้มีการพัฒนาตนเองหรือไม่เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองครั้งล่าสุด
โดยพื้นฐานแล้ว การประเมินตนเองคือก้าวแรกที่จ�ำเป็นในการพัฒนาแผนงานเพื่อปิดช่องว่างระหว่าง ‘สิ่งที่เป็นอยู่’ และ ‘สิ่งที่สามารถ
เป็นได้’ และจะช่วยในการระบุจดุ บกพร่อง และประเมินว่าเรือ่ งใดต้องได้รบั การแก้ไขในระยะสัน้ และเรือ่ งใดทีต่ อ้ งมีการวางแผนในระยะ
กลางหรือระยะยาว
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การใช้แบบประเมินตนเอง
กระบวนการประเมินตนเอง
ศาลควรให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในศาลได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างเปิดกว้างในกระบวนการประเมินตนเอง ก่อนการประเมินตนเอง
ผู้เข้าร่วมการประเมินควรได้รับส�ำเนาของแบบประเมิน นอกจากนี้ศาลอาจจะพิจารณาจัดประชุมเพื่ออธิบายให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงวิธีการ
ผูเ้ ข้าร่วมสามารถใช้โอกาสนีใ้ นการศึกษาแบบประเมินเพือ่ ดูวา่ ตนต้องรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นอะไรบ้างเพือ่ ให้การประเมินตนเอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อผู้เข้าร่วมได้รวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์และท�ำการตัดสินใจต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมทุกคน
ควรพิจารณาว่าศาลได้ลงมือท�ำหรือเตรียมการใด ๆ บ้างหรือไม่ที่เกี่ยวกับเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ของความเป็นเลิศทั้งเจ็ดด้านของศาล
สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งคือต้องพิจารณาว่าศาลได้ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและประเมินขอบเขตและความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
แต่ละอย่างหรือไม่
เพื่อหาค่ากลางของผลการประเมินตนเอง ศาลสามารถพิจารณาทางเลือกได้หลายอย่าง ส�ำหรับศาลที่มีผู้เข้าร่วมประเมินจ�ำนวนมาก
อาจจ�ำเป็นต้องสร้างทีมประเมินขึ้น โดยสิ่งส�ำคัญคือแต่ละทีมจะต้องมีผู้พิพากษาและผู้บริหารศาลในแต่ละระดับและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
เป็นตัวแทนด้วย หลังจากสมาชิกได้ประเมินตนเองแล้ว พวกเขาควรพูดคุยถึงการจัดอันดับคะแนนส�ำหรับแต่ละเกณฑ์ ในกรณีที่สมาชิก
ในทีมให้คะแนนส�ำหรับแต่ละเกณฑ์ต่างกัน สมาชิกในทีมควรพูดคุยและตกลงเพื่อก�ำหนดการให้คะแนน/จัดอันดับที่เหมาะสม
และให้แต่ละคนอธิบายเหตุผลในการให้คะแนนของตน ให้บันทึกข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะจะมี
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาแผนงานเพื่อการปรับปรุง
อีกวิธีหนึ่งคือน�ำคะแนนจากค�ำตอบของผู้เข้าร่วมทั้งหมดมารวมกันแล้วค�ำนวณหาคะแนนเฉลี่ยต่อเกณฑ์ นี่อาจเป็นวิธีหาค่ากลาง
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดกลุ่มอภิปรายซึ่งอาจใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป
ในการประเมินตนเอง สิ่งส�ำคัญคือศาลควรถามตัวเองว่าสามารถพัฒนาการท�ำงานบางอย่างหรือบางด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้หรือไม่ ต้องแยกความแตกต่างระหว่างสิง่ ทีไ่ ด้ทำ� และสิง่ ทีท่ ำ� ได้ดี การทีศ่ าลจะบอกว่ามาตรการหรือการด�ำเนินการใด ๆ ไม่วา่ จะในด้าน
ใดก็ตามนัน้ ได้รบั การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ศาลจะต้องมีหลักฐานทีจ่ บั ต้องได้ ศาลอาจใช้การวัดผลหรือข้อเท็จจริงเชิงวัตถุวสิ ยั
อืน่ ๆ ทีแ่ สดงถึงผลเชิงบวกของการกระท�ำนัน้ ๆ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองนัน้ แค่การบอกว่าโครงการ
หนึ่ง ๆ ส�ำเร็จแล้ว ยังไม่ถือว่าเพียงพอ
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แนวทางการให้คะแนนการประเมินตนเอง
เนื้อหาส่วนนี้อธิบายถึงเหตุผลพื้นฐานของระบบการให้คะแนนการประเมินตนเอง และอธิบายวิธีการใช้งาน โดยศาลอาจใช้สเปรดชีท
ในโปรแกรมเอกเซล Excel ที่มีให้หรือจะค�ำนวณเองก็ได้
ความเป็นเลิศของศาลทัง้ เจ็ดด้านนีป้ ระกอบด้วยหลักเกณฑ์ทงั้ หมด 84 ข้อโดย 77 ข้อเป็น “เกณฑ์ทวั่ ไป” และ 7 ข้อเป็น “เกณฑ์ประสิทธิผล”
กรอบสากลฯ ฉบับที่สามได้ปรับวิธีการให้ง่ายขึ้น และยุบรวมแบบสอบถามและรายการประเมินในกรอบสากลฯ ฉบับที่สองให้เหลือเป็น
แบบประเมินแบบองค์รวมชุดเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิผลของมาตรการของศาลโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบค�ำถาม
เกี่ยวกับ “เกณฑ์ประสิทธิผล” ในตอนท้ายของความเป็นเลิศแต่ละด้าน
น�้ำหนักคะแนนของเกณฑ์ต่าง ๆ
ส�ำหรับ “เกณฑ์ทั่วไป” จะมีคะแนนระหว่าง “0” และ “5” ส�ำหรับแต่ละเกณฑ์ แนวทางการให้คะแนนส�ำหรับ “เกณฑ์ทั่วไป” ได้ระบุไว้
ด้านล่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 หลักการให้คะแนนส�ำหรับเกณฑ์ทั่วไป
(โปรดดูค�ำอธิบายในบทถัดไป)

0

ไม่มีแนวทางหรือการน�ำแนวทางมาใช้งานแต่อย่างใด

0

มีแนวทางอยู่ แต่เป็นไปในเชิงตัง้ รับเท่านัน้ หลักฐานเกีย่ วกับการวางแนวทางหรือการน�ำมา
ใช้งานนั้นมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

1

มีการระบุแนวทางชัดเจน มีการก�ำหนดทิศทางส�ำหรับแนวทางเชิงป้องกันทีไ่ ด้วางไว้แล้ว มีหลักฐานว่าได้นำ� แนวทาง
มาใช้ในบางด้าน

2

องค์กรมีแนวทางที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ และมีหลักฐานว่ามีการน�ำไปใช้เพื่อป้องกัน
ปัญหา แนวทางยังสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานขององค์กรและมีหลักฐานว่าได้น�ำ
ไปปรับใช้ในด้านที่ส�ำคัญ ๆ ขององค์กร

3

แนวทางได้รับการปรับปรุง องค์กรมีแนวทางทีช่ ดั เจนและได้รบั การพิสจู น์ประสิทธิภาพแล้ว และมีหลักฐานว่าแนวทาง
ได้ผ่านการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และแก้ไข และมีการบูรณาการเข้ากับ
ความต้องการขององค์กร มีหลักฐานที่จับต้องได้ว่ามีการน�ำแนวทางไปใช้ในด้านที่ส�ำคัญ
ทั้งหมดขององค์กร

4

องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างมากและบูรณาการเข้ากับความต้องการขององค์กร
มีหลักฐานที่จับต้องได้ว่ามีการด�ำเนินงานและการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในทุกระดับและ
ทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกศาล

5

ไม่ทราบ
ไม่มี
มีแนวทางเชิงตั้งรับ

มีการบูรณาการแนวทาง

มีแนวทางเชิงนวัตกรรม

•

•

•

•

•

•

•

•
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ส�ำหรับ “เกณฑ์ประสิทธิผล” ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกขอให้ประเมินว่าศาลด�ำเนินการในแต่ละด้านของความเป็นเลิศทั้งเจ็ดได้ดีมาก
น้อยเพียงไร และเนื่องจากเกณฑ์แต่ละข้อจะวัดประสิทธิผลของความเป็นเลิศของศาลทั้งระบบ ระบบการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์
ในกลุ่มนี้จึงมีน�้ำหนักเป็นสองเท่าของ “เกณฑ์ทั่วไป” ดังนั้นส�ำหรับแต่ละ “เกณฑ์ประสิทธิผล” จะให้มีคะแนนระหว่าง “0” และ “10”
(เป็นสองเท่าของเกณฑ์ทั่วไป) แนวทางการให้คะแนนระบุไว้ด้านล่าง ดังนี้
ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนน (เกณฑ์ประสิทธิผล)
(โปรดดูค�ำอธิบายในบทถัดไป)

0

ไม่ปรากฏผลลัพธ์ ไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ไม่ตอบสนองเป้าหมาย

0

มีข้อจ�ำกัด

ผลลัพธ์ไม่ดี เห็นแนวโน้มการพัฒนาในบางตัวชี้วัด การเผยแพร่โครงการริเริ่มมีอยู่อย่าง
จ�ำกัด

2

ปานกลาง

ผลด�ำเนินการเกือบถึงเกณฑ์มาตรฐานในบางด้าน มีแนวโน้มการพัฒนาบ้าง มีการรายงาน
ผลในตัวชี้วัดหลักๆ บางตัว

4

ดี

ผลด�ำเนินการดี (ปานกลางหรือดีกว่า) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มีแนวโน้มการพัฒนา
ในแทบทุกตัวชี้วัดหลัก มีการรายงานผลลัพธ์ในแทบทุกตัวชี้วัดหลัก

6

ดีมาก

ระดับผลการด�ำเนินงานดีมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดส�ำคัญส่วนใหญ่
แนวโน้มการพัฒนามีความยั่งยืนในเกือบทุกด้าน มีการรายงานผลส�ำหรับตัวชี้วัดส�ำคัญ
ทั้งหมด

8

ดีเลิศ

ระดับผลด�ำเนินการดีเลิศเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในทุกตัวชี้วัดส�ำคัญ แนวโน้ม
การพัฒนาดีเยี่ยมในทุกด้าน และมีการรายงานผลส�ำหรับทุกตัวชี้วัด

10

ไม่ทราบ
ไม่มี

การตอบว่า “ไม่ทราบ”
นอกเหนือจากตัวเลือกค�ำตอบการประเมินหกข้อแล้ว แบบประเมินในกรอบฯ ฉบับที่ 3 ยังมีตัวเลือกการตอบข้อที่เจ็ดส�ำหรับ
“เกณฑ์ทั่วไป” และ “เกณฑ์ประสิทธิผล” นั่นคือการตอบว่า “ไม่ทราบ” ตัวเลือกนี้มีไว้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ทราบว่าศาลได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์นั้น ๆ หรือไม่ ส�ำหรับกรอบฯ ฉบับที่ 1 และ 2 ตัวเลือกหกข้อหลักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
สะท้อนภาพที่แม่นย�ำได้เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อมูลในสถานการณ์เช่นนี้ และผู้ตอบแบบสอบถามอาจใช้วิธีการคาดเดาหรือ
ให้ค�ำตอบที่กลวงเปล่าซึ่งจะท�ำให้ผลประเมินไม่ถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการระเมินตนเอง
ดังนัน้ ในกรณีทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามไม่ทราบค�ำตอบส�ำหรับเกณฑ์บางข้อ (เช่น ในกรณีทเี่ นือ้ หาในเกณฑ์เป็นเรือ่ งทีท่ อี่ ยูน่ อกขอบเขตงาน
ของตน) พวกเขาควรเลือกตัวเลือก “ไม่ทราบ” สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่รวบรวมได้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการและความพยายาม
ของศาลที่เป็นจริงในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ
ในแง่วตั ถุประสงค์ทางสถิตใิ นการให้คะแนน น�ำ้ หนักคะแนนส�ำหรับค�ำตอบ “ไม่ทราบ” คือ “0” เทียบเท่ากับการตอบว่า “ไม่ม”ี หากผูต้ อบ
ข้ามค�ำถาม (หรือ ไม่ได้เขียนค�ำตอบ) ควรถือว่าเป็นการตอบว่า “ไม่ทราบ” และให้ค่าเป็น “0” เช่นกัน

•

•

ศาลควรแยกค�ำตอบว่า “ไม่มี” และค�ำตอบว่า “ไม่ทราบ” ออกจากกันเพราะเหตุผลที่ผู้ตอบเลือกตัวเลือก “ไม่มี” และ “ไม่ทราบ” นั้นแตก
ต่างกันและแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันที่ศาลจะต้องด�ำเนินการ เช่น หากมีการตอบว่า “ไม่ทราบ” ในสัดส่วนที่สูง
ในกลุ่มประชากรของเจ้าหน้าที่ศาลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็อาจชี้ให้เห็นว่าต้องปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายของศาลบางประการต่อ
กลุ่มประชากรนั้นเป็นพิเศษ ในทางกลับกัน ค�ำตอบแนวนี้อาจเป็นภาพสะท้อนของคุณลักษณะบางอย่างของระบบศาลที่แยกบทบาท
การบริหารออกจากบทบาทตุลาการอย่างสิ้นเชิง ในทางกลับกันร้อยละของค�ำตอบว่า “ไม่มี” ที่สูง อาจบ่งบอกว่ามาตรการศาลใช้ใน
บางด้านยังมีข้อบกพร่องอยู่
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การใช้งานกรอบการให้คะแนน
กรอบการให้คะแนนของฉบับที่ 3 ประกอบด้วยสเปรดชีต Excel เพือ่ ช่วยศาลในการจัดกลุม่ ค�ำตอบของแบบประเมินและค�ำนวณคะแนน
ของความเป็นเลิศทั้งเจ็ดด้านและคะแนนโดยรวม
ในการใช้สเปรดชีต Excel น�้ำหนักของแต่ละค�ำตอบของผู้ตอบแบบประเมินตนเองจะถูกป้อนลงในเวิร์กชีทที่ชื่อ “Entry Form” เวิร์กชีทนี้
อนุญาตให้มผี ตู้ อบแบบสอบถามสูงสุด 100 คน เมือ่ ด�ำเนินการเสร็จสิน้ แล้ว สเปรดชีต Excel จะท�ำการรวบรวมค�ำตอบ ด�ำเนินการค�ำนวณ
ที่จ�ำเป็นโดยอัตโนมัติ และน�ำเสนอผลในรูปแบบรายงานที่สามารถพิมพ์ได้ทันทีในเวิร์กชีทชื่อ “Report”
เนื้อหาส่วนที่เหลือในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการท�ำงานของสเปรดชีต Excel และวิธีค�ำนวณด้วยมือหากจ�ำเป็น
โดยทัว่ ไปผูต้ อบแบบประเมินหลายคนจะท�ำแบบประเมินตนเองอย่างอิสระ ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้คะแนนรวมของการประเมินศาล ขัน้ ตอนแรก
คือต้องท�ำการคิดคะแนนเฉลี่ยส�ำหรับแต่ละเกณฑ์จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ในการท�ำเช่นนี้คุณต้องก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนให้กับ
ค�ำตอบของผู้ตอบแต่ละคนตามค่าในตาราง ก (เกณฑ์ทั่วไป) และตาราง ข (เกณฑ์ประสิทธิผล) หากผู้ตอบข้ามค�ำถาม (เช่น ไม่เขียน
ค�ำตอบ) ให้ถือว่าเป็นการตอบว่า “ไม่ทราบ”
หมายเหตุ: หากคุณก�ำลังใช้เวิรก์ ชีท Excel ให้คณ
ุ ป้อนเลข “99” แทน“ 0” ลงในแบบฟอร์มรายการส�ำหรับค�ำตอบ “ไม่ทราบ” ทัง้ นีโ้ ปรแกรม
จะให้น�้ำหนักกับค�ำตอบเหล่านี้เป็น “0” ในการค�ำนวณคะแนนของศาล
จากนั้นน�้ำหนักของคะแนนทั้งหมดจะถูกน�ำมาหาผลรวมส�ำหรับค�ำตอบในแต่ละเกณฑ์ และผลรวมจะถูกหารด้วยจ�ำนวนผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด ผู้ที่ตอบว่า “ไม่ทราบ” (และผู้ที่ไม่ตอบค�ำถาม ซึ่งจะถือว่าเป็นเสมือนค�ำตอบ “ไม่ทราบ”) ก็ต้องน�ำมารวมอยู่ใน
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตาราง ก
ใช้ส�ำหรับทุกค�ำตอบส�ำหรับทุกเกณฑ์ ยกเว้น ข้อ
1.10, 2.14, 3.13, 4.16, 5.10, 6.12 และ 7.9
ค�ำตอบ
น�้ำหนัก

ตาราง ข
ใช้ส�ำหรับค�ำตอบของเกณฑ์ข้อ 1.10, 2.14, 3.13,
4.16, 5.10, 6.12 และ 7.9
ค�ำตอบ
น�้ำหนัก
0

ไม่ทราบ
ไม่มี
เชิงตั้งรับ
ระบุชัดเจน
บูรณาการ
ผ่านการปรับปรุง
นวัตกรรม
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•

(99 ใน Excel)
0
1
2
3
4
5

•

•

0
ไม่ทราบ
ไม่มี
เชิงตั้งรับ
ระบุชัดเจน
บูรณาการ
ผ่านการปรับปรุง
นวัตกรรม
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ขัน้ ตอนทีส่ อง คือการหาผลรวมของค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 ในทุกเกณฑ์ของความเป็นเลิศทัง้ เจ็ดด้าน เพือ่ ให้ได้คะแนนของแต่ละด้าน
ขัน้ ตอนทีส่ าม คือการหารคะแนนแต่ละด้านของศาลด้วยคะแนนสูงสุดส�ำหรับแต่ละด้าน เพือ่ ให้ได้คะแนนร้อยละของพืน้ ที่ (ร้อยละ 0-100)
ตารางด้านล่างแสดงคะแนนสูงสุดที่สามารถมีได้ส�ำหรับแต่ละด้าน
ประเภท
1
2
3
4
5
6
7

คะแนนสูงสุด
55
75
70
85
55
65
50

ความเป็นผู้น�ำของศาล
การบริหารจัดการศาลอย่างมีกลยุทธ์
แรงงานในองค์กรศาล
โครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาคดี และกระบวนการศาล
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล
บริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา
ความไว้วางใจและมั่นใจจากสาธารณะ

จากนั้นน�ำค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละด้านมารวมกันและหารด้วย 7
ขั้นสุดท้าย น�ำค่าเฉลี่ยนี้ไปคูณด้วย 10 (ถ้าศาลต้องการเฉลี่ยค่าร้อยละเป็นตัวเลขทั้งหมด) หรือคูณด้วย 1,000 (ถ้าศาลต้องการเฉลี่ย
ค่าร้อยละเป็นทศนิยม) เพื่อค�ำนวณคะแนนรวมขั้นสุดท้ายซึ่งเต็ม 1,000 คะแนน
โปรดดูเวิร์กชีทการให้คะแนนที่แนบมาเพื่อศึกษาค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
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ตารางช่วงคะแนน
คะแนนรวมนี้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพโดยรวมของศาล สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับตารางช่วงคะแนนซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับ
ศาลในการวัดประสิทธิภาพ
ตาราง 3 ตารางช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน คะแนน
1

ค�ำบรรยาย
ศาลได้วางแนวทางไว้ แต่เป็นแค่การตั้งรับเท่านั้น ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างเป็นระบบหรือไม่ได้ถูกน�ำมา
ใช้งานเลย

0-199

การประเมินประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างจ�ำกัดในตัวบ่งชี้บางตัวหรือมีการ
รายงานผลที่จ�ำกัดส�ำหรับตัวชี้โครงการริเริ่มที่ส�ำคัญส่วนใหญ่
2

ศาลได้ก�ำหนดทิศทางส�ำหรับแนวทางที่ได้วางไว้ ซึ่งมีการน�ำไปใช้ในบางด้าน

200-399

ผลการด�ำเนินงานของศาลได้รับการประเมินว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานในบางตัวชี้วัดมีแนวโน้ม
การพัฒนาและมีการรายงานผลส�ำหรับตัวชี้วัดที่ส�ำคัญบางข้อ
3

ศาลมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และปรากฏหลักฐานของการใช้นวัตกรรม แนวทางมีความสอดคล้อง
กับความต้องการพื้นฐานขององค์กร และมีหลักฐานของการด�ำเนินการด้านที่ส�ำคัญในบางด้าน

400-599

ระดับของประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับมาตรฐานในตัวชี้วัดส�ำคัญส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (โดยเฉลี่ยหรือ
ดีกว่า) สังเกตเห็นแนวโน้มการพัฒนาได้ในตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญส่วนใหญ่ มีการรายงานผลในด้านทีส่ ำ� คัญ ๆ
ส่วนใหญ่
4

600 – 799

ศาลมีแนวทางที่ชัดเจนและได้รับการพิสูจน์แล้ว พร้อมหลักฐานของการปรับปรุงแนวทางผ่าน
การเรียนรู้ นวัตกรรม และการแก้ไข แนวทางมีการบูรณาการเข้ากับความต้องการขององค์กร
มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของการด�ำเนินงานในทุกด้านที่ส�ำคัญ ระดับประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดส�ำคัญส่วนใหญ่นั้นดีมาก แนวโน้มการพัฒนามีความยั่งยืนในแทบทุกด้าน
และมีการรายงานผลในแทบทุกด้าน

5

800 – 1000 ศาลมีแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและมีความชัดเจน และมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการ
บูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการขององค์กร
มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของทั้งการด�ำเนินการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันในทุกระดับและทุกด้าน
ระดับประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในตัวชี้วัดส�ำคัญทั้งหมดนั้นดีเลิศ มีแนวโน้ม
การพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในแทบทุกด้าน และมีการรายงานผลจากทุกด้าน
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การวิเคราะห์และระบุประเด็นที่ต้องการการปรับปรุง
หลังจากได้ประเมินตนเองแล้ว ศาลจะระบุประเด็นที่จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุง ศาลบางแห่งอาจเลือกที่จะมุ่งเน้นความพยายาม
ในการปรับปรุงเป็นด้าน ๆ ไป ในขณะที่ศาลแห่งอื่น ๆ อาจด�ำเนินการทบทวนและปฏิรูปศาลแบบทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาในศาลคือสิง่ ทีก่ รอบสากลฯ แนะน�ำให้ทำ 
� เพราะจะช่วยให้ศาลสามารถมุง่ เน้นไปทีก่ ารยกระดับ
ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานในด้านที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่ก�ำหนด ศาลทุกแห่งมีทรัพยากรที่จ�ำกัด และการด�ำเนิน
โครงการปฏิรูปที่มากเกินไปในคราวเดียวอาจท�ำให้เกิดความล่าช้าและขัดขวางการพัฒนา การให้ค�ำปรึกษา และการด�ำเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ความเป็นผูน้ ำ� ของศาลมีสว่ นส�ำคัญเพือ่ ให้แน่ใจว่ากระบวนการวางแผนเพือ่ การปรับปรุง เปิดโอกาสทีเ่ พียงพอให้กบั เจ้าหน้าที่
ตุลาการ พนักงานของศาล และพันธมิตรทางวิชาชีพของศาลได้เข้ามาให้ค�ำปรึกษาและมีส่วนร่วม
ค�ำแนะน�ำเชิงปฏิบัติ: จัดกลุ่มอภิปรายเชิงลึก (Focus Group Discussions)
ศาลสามารถพิจารณาจัดการอภิปรายเชิงลึกแบบกลุ่มย่อยได้หลังจากท�ำคะแนนการประเมินตนเองเสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลที่มีความหลากหลาย เพื่อให้มาวิเคราะห์คะแนนร่วมกันและระบุประเด็น
ที่ต้องปรับปรุง การอภิปรายอาจเริ่มที่เกณฑ์ที่ได้คะแนนค่อนข้างต�่ำ และพิจารณาเหตุผลว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ศาลควรพิจารณาว่าคะแนนที่ต�่ำนั้นเกิดจากการขาดแนวปฏิบัติบางอย่าง หรือเป็นเพราะการขาดความตระหนักเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว ข้อเสนอแนะควรเป็นไปเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาและปรับปรุง ค�ำตอบจากการจัดกลุ่ม
อภิปรายเชิงลึกที่หลากหลายควรได้รับการรวบรวม และแยกแยะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแผนงานเพื่อการปรับปรุง
(ดูหัวข้อย่อยถัดไป)
แผนงานเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการประเมินและวิเคราะห์จะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องที่ศาลต้องด�ำเนินการ ความคิดมากมายจะเกิดขึ้นในระหว่างการอภิปราย
พูดคุยเกีย่ วกับการท�ำงานเฉพาะอย่างของศาล ขัน้ ตอนต่อไปทีต่ อ้ งสนใจเป็นพิเศษคือการพัฒนาแนวทางการรับมือเฉพาะด้าน ในระหว่าง
ขัน้ ตอน “การวางแผนงานเพือ่ การปรับปรุง” ศาลควรให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือและการปรึกษาหารือทัว่ ทัง้ ศาล และในกรณีทจี่ ำ� เป็น
ให้มีพันธมิตรภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ซึ่งสามารถท�ำได้โดยการจัดอภิปรายเชิงลึกกลุ่มเล็ก ๆ ตามที่อธิบายไว้
ก่อนหน้านี้
ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานในระยะนีค้ อื การพัฒนาแผนงานเพือ่ การปรับปรุง ซึง่ จะเป็นแนวทางส�ำหรับกิจกรรมและโครงการ
“เพือ่ การปรับปรุง” ศาล ศาลอาจพิจารณาจัดท�ำแผนกิจกรรมแบบหลายปีเพือ่ ให้การด�ำเนินงานทีถ่ กู เสนอไปได้ถกู น�ำไปใช้ในช่วงเวลา
ที่ยาวนานขึ้น แผนจ�ำเป็นจะต้องระบุด้วยว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของศาลด้านไหน ลักษณะของการด�ำเนินการที่จะต้องท�ำ
และความส�ำเร็จทีอ่ ยากได้ ขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้บรรลุผลดังกล่าว ใครจะมีสว่ นร่วมและใครจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ามีการกระท�ำดังกล่าว กรอบเวลาส�ำหรับแต่ละกิจกรรม และท้ายที่สุดคือตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
แผนงานเพื่อการปรับปรุงจะช่วยผลักดันการท�ำกิจกรรมที่น�ำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของศาล และควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้
มั่นใจว่ากิจกรรมที่เสนอนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยให้ศาลท�ำงานได้อย่างมีกลยุทธ์ มีนวัตกรรม มีข้อมูล และมีการตอบสนองที่ดีขึ้น
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ในการสร้างแผนงานเพื่อการปรับปรุง อาจใช้ค�ำถามเหล่านี้เป็นตัวช่วยได้
 ศาลมีค�ำแถลงวิสัยทัศน์และ/หรือพันธกิจ ที่แสดงถึงค่านิยมและจุดประสงค์พื้นฐานของศาลหรือไม่ หากไม่
นีถ่ อื เป็นโอกาสอันดีทคี่ วรริเริม่ เพราะการใช้ กรอบสากลฯ ให้เกิดประโยชน์ขนึ้ อยูก่ บั การทีศ่ าลมีคา่ นิยมในการท�ำงานทีช่ ดั เจน
 ข้อบกพร่องในการบริหาร การด�ำเนินงาน และการให้บริการของศาลคืออะไร และเหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุง
 ปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้และต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วและในระยะสั้น ปัญหาแต่ละอย่างต้องการการวางแผนระยะ
กลางหรือระยะยาวมากขึ้น
 การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย กระบวนการท�ำงาน หรือแนวปฏิบัติใดที่ศาลมีแผนจะท�ำ
 การสนับสนุนและความร่วมมือจากฝ่ายใดที่มีความส�ำคัญมากที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
(เช่น ทนายความ ส�ำนักงานอัยการ และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ)
 ทรัพยากรใดที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประสบความส�ำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น (เช่น การระดมทุนส�ำหรับ
บุคลากรหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม ความร่วมมือของทนายความที่ปฏิบัติงานในศาล ความร่วมมือของผู้พิพากษาคนอื่นในศาล
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพกับส่วนอืน่ ๆ ของระบบตุลาการ) ศาลจะแสวงหาทรัพยากรเหล่านีไ้ ด้อย่างไร ศาลจะหาการสนับสนุน
จากแหล่งใดได้บ้าง
 อุปสรรคหรือแรงต้านต่อแผนงานทีเ่ ราอาจพบมีอะไรบ้าง และจะก้าวข้ามแรงต้านทานนีห้ รืออุปสรรคเหล่านีไ้ ด้ดที ส่ี ดุ อย่างไร
 ตารางเวลาส�ำหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงควรเป็นอย่างไร
 ศาลจะประเมินความส�ำเร็จของการเปลีย่ นแปลงอย่างไร ศาลจะต้องใช้ขอ้ มูลอะไรในการประเมินนี้ ใครจะเป็นผูร้ วบรวมข้อมูล
และจะวิเคราะห์อย่างไร ต้องการความช่วยเหลือจากทีป่ รึกษาภายนอกในการพัฒนาเครือ่ งมือวัดผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์หรือไม่
ศาลมีเครือ่ งมือมากมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เครือ่ งมือเหล่านีร้ วมถึงนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ซึง่ ในทางกลับกันมักจะเป็น
อุปสรรคต่อการสรุปคดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ศาลยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงวิธีการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดระเบียบคดี และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
กรอบสากลฯ เป็นกระบวนการของการปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง และในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ ศาลจ�ำเป็นต้องหยุดเป็นช่วง ๆ
เพือ่ ประเมินขอบเขตของความคืบหน้า การบริหารจัดการคุณภาพมักถูกกล่าวถึงในอีกชือ่ หนึง่ ว่า “การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง” และสะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นวัฏจักรของกระบวนการ โดยทั่วไปประมาณสองปีหลังจากการประเมินตนเองและการจัดท�ำแผนงานเพื่อ
การปรับปรุง ศาลควรจะประเมินความคืบหน้า โดยท�ำการประเมินตนเองใหม่อกี รอบและท�ำตามกระบวนการเดียวกันกับทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้น
โดยทั่วไปในช่วงเวลาดังกล่าวศาลอาจจะมีโครงการซึ่งยังอยู่ในระหว่างด�ำเนินการและบางส่วนอาจแล้วเสร็จไปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้
การท�ำงานง่ายขึน้ ศาลอาจปรับแก้แผนปรับปรุงฉบับเดิมโดยพิจารณาถึงความคืบหน้า และก�ำหนดกิจกรรมและเป้าหมายใหม่เป็นช่วง ๆ
แทนที่จะพัฒนาแผนขึ้นมาใหม่หมดเลย
ศาลแต่ละแห่งย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกันเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศของศาล กรอบสากลฯ นั้นมีความยืดหยุ่นและอนุญาตให้แต่ละ
ศาลก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญและเส้นทางของตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ส�ำหรับศาลส่วนใหญ่ สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการเดินทาง
สูค่ วามเป็นเลิศของศาลคือจุดเริม่ ต้น เพราะศาลจะต้องน�ำวิธกี ารใหม่ ๆ มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบตั งิ านของตน ทัง้ ในเรือ่ งวัฒนธรรม
เชิงนวัตกรรม การมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบ
บ่อยครัง้ ทีค่ วามท้าทายในช่วงเริม่ ต้นของศาลคือการจัดการกับงานทีค่ งั่ ค้างและความล่าช้า ศาลอาจมีความคิดว่าการหาทรัพยากร
เพิ่มเติมคือวิธีเดียวในการแก้ไขปัญหา แต่กรอบสากลฯ ได้น�ำเสนอวิธีการในการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ที่เปิดรับการใช้นวัตกรรม
การท�ำงานร่วมกัน และการวัดผลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้จากมุมมองใหม่ แผนงานเพื่อการปรับปรุงควรสะท้อนให้เห็นว่าศาลได้น้อมรับ
วิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงศาลอย่างชัดเจน
เกือบทุกศาลต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันของการมีทรัพยากรที่จ�ำกัดและภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผู้พิพากษาและพนักงานต่าง
ก็ท�ำงานอย่างหนัก ลงแรงมากขึ้นแต่ไม่เห็นผลลัพธ์ใดๆ และมีเวลาเพียงน้อยนิดในการวางแผนหรือทบทวน หรือเพื่อคิดหาแนวทางใหม่
ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและขัน้ ตอนต่าง ๆ กรอบสากลฯ นัน้ ต้องการให้ศาลยุตวิ ฏั จักรของความ “ยุง่ ” ทีไ่ ม่มที สี่ นิ้ สุด และแทนทีด่ ว้ ย
วิธกี ารทีผ่ า่ นการคิดทบทวนมากขึน้ เพือ่ ท�ำให้การท�ำงานกระชับ เลิกใช้แนวปฏิบตั ทิ ไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพ และเปิดการมีสว่ นร่วมกับเจ้าหน้าที่
ศาลและผูใ้ ช้บริการศาล เพือ่ พัฒนาแนวทางเชิงนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ กระบวนการ
ในการตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางของศาลอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้มั่นใจว่าศาลสามารถสร้างความคืบหน้าได้อย่างไม่ขาดตอนสู่
ความเป็นเลิศของศาล
กระบวนการตรวจสอบต้องสนับสนุนและกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรม เพราะสิง่ นีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารน้อมรับ ทดสอบ และน�ำแนวปฏิบตั ใิ หม่ ๆ
ไปใช้ทั่วทั้งศาลได้ส�ำเร็จ ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือการน�ำการวัดผลและการวิเคราะห์ปัญหามา
ใช้อย่างจริงจัง และที่ส�ำคัญคือให้ความส�ำคัญกับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ศาลอาจต้องรับแรงกดดันจากภายนอกเมื่อต้องจัดการกับสิ่งที่คนมองว่าเป็นงานที่คั่งค้างหรือเป็นความล่าช้าที่ไม่อาจยอมรับได้
การน�ำ กรอบสากลฯ มาใช้จะช่วยให้ศาลมีการรับมือเชิงรุกทีเ่ ป็นระเบียบมากขึน้ และอนุญาตให้ศาลออกแบบและพัฒนาวาระการปฏิรปู
ของตนเอง การวัดประสิทธิภาพของศาลและความก้าวหน้าของกลยุทธ์และประเด็นในการปฏิรปู นัน้ มีความส�ำคัญ ไม่เพียงเพือ่ การปรับปรุง
การปฏิบัติงานของศาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและการเคารพในระดับสูงที่สาธารณะมีต่อศาลอีกด้วย
ในการตัดสินใจว่ามีสงิ่ ใดทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงบ้าง ศาลอาจศึกษาเนือ้ หาและเอกสารทีม่ อี ยูใ่ นเว็บไซต์ของสมาคมฯ และเว็บไซต์ของ
องค์กรที่เข้าร่วมในการพัฒนากรอบสากลฯ

•

เมื่อมีการระบุปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการปรับปรุงแล้ว ศาลสามารถพิจารณาถึงแนวทางหรือความคิดริเริ่มที่ศาลอื่น ๆ ได้น�ำมา
ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นที่คล้าย ๆ กันได้ด้วย สิ่งนี้สามารถช่วยให้ศาลประหยัดทรัพยากรและเวลา เพราะจะช่วยให้ศาลเห็นว่า
แนวคิดใดได้ผลหรือไม่ได้ผล ทั้งนี้ในท้ายที่สุด ก็คือศาลเองที่มีอ�ำนาจตัดสินใจว่าต้องการท�ำอะไรและจะวัดความส�ำเร็จอย่างไร

•
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•

•
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4. ความเป็นเลิศของศาล 7 ด้าน
ด้านที่ 1: ความเป็นผู้น�ำของศาล
ความเป็นผู้น�ำของศาล
1.

ผู้น�ำศาลของเราได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของศาล

2.

ผู้น�ำศาลของเราสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

3.

ผู้น�ำศาลของเราสื่อสารข้อมูลที่ส�ำคัญกับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลอย่างทันท่วงที

4.

ผู้น�ำศาลของเราเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงค่านิยมหลักของศาล

5.

ผู้น�ำศาลของเราขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศาล และเปิดให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการ

6.

ผูน้ ำ� ศาลของเราได้กำ� หนดบุคคลทีจ่ ะมาเป็นผูน้ ำ� ในอนาคต และพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ ำ� ให้กบั บุคคลเหล่านัน้

วัฒนธรรมศาล
7.

เราได้พัฒนาวัฒนธรรมของศาลที่สอดคล้องกับค่านิยมของศาล

8.

ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาลยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

การก�ำกับดูแลศาล
ผูน้ ำ� ศาลของเราได้วางระบบการก�ำกับดูแลทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจได้วา่ ศาลจะมีการบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบและ
ความโปร่งใส

9.
ประสิทธิผล

จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า
(1) ความเป็นผู้น�ำของศาลมีประสิทธิผลในการชี้น�ำการท�ำงานของศาล
(2) ค่านิยมและวัฒนธรรมของศาลมีการบูรณาการในระบบและกระบวนการเป็นอย่างดี
(3) มีระบบก�ำกับดูแลที่โปร่งใสและชัดเจน

10.

ค�ำอธิบาย
ข้อ 1 ถึง 7:

ข้อที่ 8:

•

ความเป็นผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของศาล ความเป็นผู้น�ำช่วยก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของศาลซึ่ง
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการวางแนวทางและก�ำหนดทิศทางของศาล การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมคือ
ขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญ ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารและแสดงออกถึงค่านิยมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและมีความคงเส้นคงวา
ค่านิยมยังเป็นพืน้ ฐานในการตัดสินคดีของศาล และด้วยการแสดงออกและการบูรณาการค่านิยมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
และกระบวนการของศาล ค่านิยมดังกล่าวจะเป็นตัวสร้างรากฐานและก�ำหนดวัฒนธรรมของศาล
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณจะก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมส�ำหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
หลักจริยธรรมหมายถึงหลักการทัว่ ไปทีเ่ ราใช้ในการตัดสินใจ ในขณะทีจ่ รรยาบรรณจะเกีย่ วกับการใช้หลักจริยธรรมมาควบคุม
การท�ำงาน จรรยาบรรณและหลักจริยธรรมจะเป็นแนวทางและความมั่นใจให้แก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลในในการ
พิจารณาว่าสิง่ ใดคือสิง่ ทีด่ งี ามเหมาะสม และก�ำหนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
นั้น ๆ ศาลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณภายในศาล

•

•

•

•

•

•

I

•

•
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ด้านที่ 2: การบริหารศาลอย่างมีกลยุทธ์
การพัฒนากลยุทธ์และนโยบาย และการน�ำไปใช้
1.

พัฒนาและใช้กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของศาล

2.

พัฒนาและใช้นโยบายทางตุลาการและศาลในการหนุนเสริมกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว

3.

เปิดพื้นที่ให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์และนโยบาลของศาล

4.

สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และติดตามว่ามีการน�ำไปปฏิบัติหรือไม่

5.

สื่อสารเกี่ยวกับแผนจัดการความเสี่ยงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

6.

มีกระบวนการในการทบทวนและติดตามผลจากการใช้กลยุทธ์และนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ

7.

จัดสรรทรัพยากร (ด้านบุคคลและงบประมาณ) เพื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและการวัดผล
8.

ก�ำหนดกรอบเวลาและวางมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการคดี โดยมุ่งเน้นให้บริการเหล่านี้มีคุณภาพ
สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการศาล

9.

วัดผลการด�ำเนินงานโดยเทียบกับกรอบเวลาและมาตรฐานการให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ

10.

ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลการด�ำเนินงานมาปรับปรุงระเบียบวิธีและกระบวนการท�ำงาน

11.

เปิดเผยผลการด�ำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับกรอบเวลา มาตรฐานการให้บริการ และตัวชี้วัดอื่น ๆ

การจัดการและการวิเคราะห์องค์ความรู้
12.

รวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินที่เป็นธรรม และส่งมอบข้อมูลนั้นให้แก่ผู้พิพากษา

13.

น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการทบทวนกระบวนการศาลและข้อมูลประวัตขิ องผูใ้ ช้บริการศาลมาปรับปรุงการส่งมอบบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น

ประสิทธิผล
จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า
14.

•

•

I

•

(1)
(2)
(3)
(4)

•

กลยุทธ์และนโยบายศาลได้รับการวางแผนและพัฒนาเป็นอย่างดี
กลยุทธ์และนโยบายศาลถูกน�ำไปปฏิบัติเป็นอย่างดี
การด�ำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาลได้รับการจัดการและวิเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้เกิดการปรับปรุงต่อไป

•

•
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ค�ำอธิบาย
ข้อ 1 ถึงข้อ 7:
ข้อความต่อไปนี้คือแนวทางในการท�ำความเข้าใจค�ำส�ำคัญที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ด้านที่ 2 ว่าด้วยกลยุทธ์ของศาล
·

กลยุทธ์ กับ นโยบาย – กลยุทธ์คอื ประเด็นหลักในด้านต่าง ๆ ซึง่ มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อศาลในการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในวิสยั ทัศน์และพันธกิจ นโยบายคือแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการตัดสินใจเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ด้วยเหตุนี้นโยบายจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยหนุนเสริมให้เกิดการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้นโยบายจะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของศาล

·

ระยะสั้น กับ ระยะยาว – กรอบเวลาส�ำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละศาล เนื่องจาก
แต่ละที่ย่อมมีบริบทของการด�ำเนินงานที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามนิยามหลักของค�ำว่าระยะสั้นและระยะยาวนั้น
ก็คือ ศาลจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทั้งในอนาคตอันใกล้และไกล และวางแผนในระยะยาว การวางแผนเชิง
คาดการณ์ล่วงหน้านี้จะช่วยให้ศาลสามารถเล็งเห็นและรับมือการเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการแผนกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนอื่น ๆ ด้วย โดยปกติแล้วแผนการท�ำงานคือการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ โครงการและกระบวนการต่าง ๆ ในระยะสั้นอย่างชัดเจน และมีกรอบเวลาที่สั้น (เช่น หนึ่งถึงสองปี)
และหากโครงสร้างขององค์กรศาลเอือ้ อ�ำนวย การวางแผนการท�ำงานควรจะต้องถูกบูรณาการเข้ากับการวางแผนงบประมาณ
และในการวางแผนก็ควรค�ำนึงถึงปัจจัยในการจัดสรรทรัพยากรด้วย ค�ำว่า ‘ทรัพยากร’ ในที่นี้ อ้างอิงถึงค�ำว่า ‘ทรัพยากร’
ในข้อ 7 ซึ่งหมายถึงบุคคลและงบประมาณ
ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะมีงบประมาณพอส�ำหรับกิจกรรมส�ำคัญของศาล
นอกจากนี้ควรมีการบริหารจัดการกองทุน และมีการท�ำบัญชีตามระเบียบทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปส�ำหรับ
หน่วยงานรัฐบาล
การวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถถูกน�ำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ด้วย เช่น เมื่อศาลเผชิญกับปัญหาหรือได้รับค�ำสั่ง
การใหม่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน หรือเมื่อมีการจัดตั้งคณะท�ำงานหรือหน่วยงานใหม่
แผนจัดการความเสี่ยง (ข้อ 5) ให้อ�ำนาจศาลในการพิจารณาและเตรียมการส�ำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การจัดการ
ความเสีย่ งนีค้ รอบคลุมความเสีย่ งหลากหลายด้าน ทัง้ การเมือง กลยุทธ์ การเงิน การด�ำเนินงาน เทคโนโลยี และภาพลักษณ์
ข้อ 8 ถึงข้อ 11:
การวัดผลการด�ำเนินงานคือขั้นตอนที่ส�ำคัญในแผนเชิงกลยุทธ์ เพราะช่วยใช้ศาลสามารถมองเห็นได้ว่ามีความคืบหน้า
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้มากน้อยแค่ไหน และยังช่วยให้ศาลสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหาได้ถูกจุด
ส�ำหรับวัตถุประสงค์บางข้ออาจต้องใช้มาตรการหลายอย่างในการประเมินว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ หรือยัง
ศาลอาจศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น Global Measures of Court Performance (มาตรการสากล
ในการวัดผลการด�ำเนินงานของศาล) (ฉบับที่ 2, ค.ศ. 2018)

•

ประสบการณ์ของศาลบางแห่งชี้ให้เห็นว่าจ�ำเป็นที่จะต้องให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลยุทธ์และนโยบายของศาลด้วย ข้อดีของการท�ำเช่นนี้คือผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการจะได้มีโอกาสในการใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตน เช่น ด้านกระบวนการพิจารณาคดีและกระบวนการในศาล มาช่วยก�ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายที่มีความเข้มข้นมากขึ้น และอาจท�ำให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการให้ความร่วมมือมากขึ้นในการด�ำเนินการ
ตามกลยุทธ์และนโยบาย การมีส่วนร่วมนี้จะท�ำให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าใจปัญหาทางธุรการและการจัดการ
มากขึ้น เช่น เรื่องทรัพยากรมนุษย์และการเงิน

•

•

•

•

•

•

•

I

•
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ด้านที่ 3: แรงงานในองค์กรศาล
การจัดการแรงงาน
บริหารจัดการภาระงานของผู้พิพากษาและพนักงานในศาลเพื่อให้สามารถด�ำเนินคดีความได้อย่างตรงเวลาและ
1.
มีมาตรฐานสูง
2.
คาดการณ์และจัดการข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานเพื่อให้รับมือกับภาระงานที่จะมาถึงได้
การฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน
ระบุความต้องการในการฝึกอบรมของผูพ้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีศ่ าล และจัดโครงการฝึกอบรมเพือ่ ตอบสนองความ
3.
ต้องการเหล่านั้น
4.
มีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
5.
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลสื่อสารและเรียนรู้จากกันและกัน
การมีส่วนร่วมและสุขภาวะของแรงงาน
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เอือ้ อ�ำนวยและส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของผูพ้ พิ ากษาและเจ้าหน้าที่
6.
ศาล
7.
รับฟังความเห็นจากผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลอย่างสม�่ำเสมอ
8.
ส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลท�ำงานตอบแทนสังคม
การท�ำงานและการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
9.
มีระบบจัดการการท�ำงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลท�ำงานได้อย่างมีคุณภาพสูง
10.
ใช้ระบบคุณธรรมที่โปร่งใสในการยอมรับและให้คุณค่าแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
11.
ใช้ระบบคุณธรรมที่โปร่งใสในการแต่งตั้งและเลื่อนขั้นผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
12.
ใช้กระบวนการที่เป็นธรรมในการปลดหรือลงโทษทางวินัยแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
ประสิทธิผล
จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า
13.

(1) สามารถจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเตรียมพร้อมส�ำหรับภาระงานที่คาดการณ์ไว้ได้
(2) ผูพ้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีศ่ าลพึงพอใจกับโอกาสในการรับการฝึกอบรมทีจ่ ดั ให้ และมีการเรียนรูเ้ ชิงรุกจาก
กันและกัน
(3) ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลมีความทุ่มเทและพึงพอใจในการท�ำงาน
(4) ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลพึงพอใจกับระบบจัดการการท�ำงานในศาล
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ค�ำอธิบาย
ปัญหาของแรงงานในศาลนั้นมีหลายแง่มุม ค�ำอธิบายต่อไปนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแแนวคิดใหม่ ๆ ที่ถูกเสริมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในข้อปฏิบัติฉบับปรับปรุงล่าสุดด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านอื่น ๆ
ข้อ 1 ถึงข้อ2:
ศาลที่ดีเยี่ยมจะต้องมีระบบในการจัดสรรและจัดการคดีในศาล ปัจจัยที่ควรน�ำมาพิจารณาในการวางแผนด้านแรงงาน
ประกอบด้วยจ�ำนวนคดีที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ และเวลาเฉลี่ยที่จ�ำเป็นในการจัดการแต่ละคดี ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ศาล
สามารถวางแผนจ�ำนวนผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลที่จ�ำเป็นในการบรรลุภาระงานตามที่คาดการณ์ไว้ ยิ่งไปกว่านั้น
การวางแผนและประมาณการความต้องการแรงงานยังช่วยให้ศาลสามารถตอบสนองต่อปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
ข้อ 3 ถึงข้อ 5:
ศาลหลายแห่งตระหนักถึงความส�ำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาผูพ้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีศ่ าล รวมถึงการลงทุนในโครงการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ศาลสามารถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการฝึกอบรมและทางเลือกด้านอาชีพ
แก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
เนื้อหาการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละศาล ในบางประเทศอาจมีวิทยาลัยฝึกอบรมด้านตุลาการที่พัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการที่มีอยู่เดิมและความต้องการใหม่ ๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้น ศาลอาจพิจารณาด�ำเนินการฝึกอบรมภายในองค์กร
เช่น การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้โดยผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล ศาลที่ก�ำลังมองหาแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร อาจพิจารณาด�ำเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีส�ำหรับศาล
และการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูภาคผนวกเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำในการใช้เทคโลยี)
บุคลากรในศาลพิเศษก็ควรได้รับการฝึกอบรมเช่นกัน ถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรในศาลพิเศษควรได้รับการอบรม
เกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมายที่ส�ำคัญ เช่น กฎของความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice) ในกรณีที่สมาชิกของศาล
พิเศษไม่ได้รบั การฝึกฝนทางกฎหมาย การให้การอบรมนีจ้ ะช่วยให้การท�ำงานของศาลพิเศษมีความเป็นธรรมมากขึน้ กับทุกฝ่าย
ข้อ 6 ถึงข้อ 7:
นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนา การมีส่วนร่วมของแรงงานและสุขภาวะก็มีบทบาทที่ส�ำคัญเช่นกัน หนึ่งในมิติของ
การมีสว่ นร่วมคือการสร้างความมัน่ ใจให้ผพู้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีศ่ าลว่าพวกเขามีชอ่ งทางการสือ่ สารทีเ่ ปิดกว้างเพือ่ แสดง
ความเห็น ค�ำติชม ข้อเสนอแนะในเรื่องที่มีความกังวล เช่น ภาระงาน การพัฒนาอาชีพ และการปฏิบัติงาน ช่องทาง
การสื่อสารดังกล่าวสามารถสร้างได้ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การท�ำแบบส�ำรวจ และการจัดการอภิปรายพูดคุย จุดมุ่งหมาย
ของการสื่อสารคือเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้พิพากษา
และเจ้าหน้าทีศ่ าล เพือ่ ให้พวกเขารูส้ กึ มีกำ� ลังใจและมีแรงจูงใจทีจ่ ะท�ำงานให้ดแี ละปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของศาล
ศาลอาจส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลมีส่วนร่วมในชุมชน โดยถือเป็นหนึ่งในแนวทางแบบกว้าง ๆ ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของแรงงานศาล ยกตัวอย่างเช่น ศาลอาจจัดสรรเวลาให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลได้ไปท�ำงานอาสาใน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
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ด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล
ห้องพิจารณาคดี
1.

มีห้องพิจารณาคดีที่เพียงพอเพื่อให้สามารถพิจารณคดีได้ทันในเวลาที่เหมาะสม

2.

ห้องพิจารณาคดีมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือในการพิจารณาคดี
การบันทึกการพิจารณาคดี

3.

การบันทึกการพิจารณาคดีและแฟ้มคดี (ทั้งที่เป็นส�ำเนากระดาษและอิเล็กทรอนิก) มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ถูกต้อง และสืบค้นง่าย

4.

มีการใช้มาตรการความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลเพือ่ ให้แน่ใจว่าการบันทึกการพิจารณาคดีและแฟ้ม
คดี (ทั้งส�ำเนากระดาษและอิเล็กทรอนิก) จะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

5.

เหตุผลของค�ำตัดสินมีความชัดเจน

กระบวนการพิจารณาคดีและกระบวนการของศาล
6.

บริหารจัดการคดีโดยอ้างอิงตามตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าคดีจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงเวลาและมี
มาตรฐานสูง

7.

มีการทบทวนกระบวนการและระเบียบวิธกี าร (รวมทัง้ บทบาทของผูพ้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีศ่ าล) อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.

น�ำเสนอบริการเพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท เพื่อให้ผู้ใช้บริการศาลสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างสันติ
และไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก

9.

มีการพิจารณาแนวทางเชิงเยียวยาหรือการหาทางออกในคดีที่เหมาะสม

นวัตกรรม
10.

กระบวนการเชิงนวัตกรรมของศาลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

11.

มีนโยบายและระเบียบวิธีการในการสร้าง รวบรวม และคัดกรองแนวคิดเชิงนวัตกรรม

12.

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเชิงนวัตกรรมของศาลอย่างสม�่ำเสมอ

13.

สร้างการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม และให้คุณค่าแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลส�ำหรับความพยายามในการใช้
นวัตกรรมในศาล

14.

ติดตามการท�ำงานของศาลอื่น ๆ เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและโครงการที่อาจเหมาะสมกับศาลของเรา

15.

แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับศาลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม

•

ประสิทธิผล
จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า

•

16.

•

I

•

(1) คดีความในศาลถูกจ�ำหน่ายในกรอบเวลาที่น่าพึงพอใจ
(2) ตารางเวลาในการพิจารณคดีมีความแน่นอนสูง
(3) มีการใช้แนวทางเชิงนวัตกรรมอย่างแข็งขันซึ่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาคดี และ
กระบวนการของศาล

•

•
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ค�ำอธิบาย
ด้านที่ 4 ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย: (ก) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของศาลและบันทึกของศาล (ข) การพิจารณาคดีและกระบวนการ
ของศาล และอีกส่วนที่ช่วยหนุนเสริมสองส่วนนี้ก็คือ (ค) นวัตกรรมของศาลที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงแนวปฏิบัติในศาลอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 2:
ในกรอบการท�ำงานนี้ค�ำว่า “ห้องพิจารณาคดี” ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างกว้างขวาง ในที่นี้หมายความรวมถึง ศาลชั้นต้น
ห้องท�ำงานของผู้พิพากษา และสถานใด ๆ ที่ถูกก�ำหนดให้ใช้เป็นสถานที่ในการด�ำเนินการทางศาล
นอกเหนือจากการมีห้องพิจารณาคดีที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าคดีต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมแล้ว
ศาลควรช่วยให้ผใู้ ช้บริการศาลรูส้ กึ มัน่ ใจในสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินคดีในศาล ในทีน่ ี้ ศาลควรพิจารณาถึงระบบความ
ปลอดภัยและการคัดกรองความปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ศาล
ข้อ 3 ถึงข้อ 4:
บันทึกของศาลควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย เมื่อศาลเริ่มเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกมากขึ้น นั่นหมายความว่าบันทึก
ของศาลและแฟ้มคดีจะมีอยู่ทั้งในรูปแบบของส�ำเนากระดาษและส�ำเนาอิเล็กทรอนิก ศาลควรพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา
เอกสารเหล่านี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของแฟ้มคดีทั้งสองรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ส�ำหรับบันทึกอิเล็กทรอนิก อาจมีการ
ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านไอที เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้ และการตรวจสอบ
ข้อ 6 ถึงข้อ 7:
การบริหารจัดการคดีหมายถึงการไหลของคดีผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบศาล โดยนับเริ่มตั้งแต่คดีเข้าสู่ศาลจนถึงเมื่อมี
การจ�ำหน่ายคดีในที่สุด รวมถึงการอุทธรณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเพราะการตัดสินของศาลควรอยู่ภายใต้กลไกการอุทธรณ์
ทีย่ ตุ ธิ รรมและมีประสิทธิภาพ การสร้างความมัน่ ใจให้ผใู้ ช้ศาลทราบว่าสิทธิในการอุทธรณ์อย่างยุตธิ รรมและมีประสิทธิภาพ
นั้นมีอยู่จริงจึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของศาลพิเศษที่ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสาระหลัก
เหมือนกันในศาลปกติ
นอกจากนี้ ควรมีกระบวนการในการส่งเสริมความชัดเจนในการตัดสิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ บุคลากรในศาลพิเศษประกอบ
ด้วยสมาชิกศาลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมาย กระบวนการนี้ยังรวมถึงการมีระบบที่ช่วยให้ข้อมูลแก่สมาชิกศาลให้
รับทราบถึงค�ำพิพากษาที่มีผลผูกพันจากศาลชั้นที่สูงกว่าและผลการตัดสินล่าสุดจากศาลพิเศษ
ข้อ 8:

•

ศาลอาจพิจารณาน�ำเอาการระงับข้อพิพาททางเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคดี การระงับข้อพิพาททาง
เลือกจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อหาทางออกอย่างฉันมิตร และหลีกเลี่ยงความจ�ำเป็นในการขึ้นศาล หากข้อ
พิพาทสามารถไกล่เกลี่ยได้ผ่านวิธีนี้ ฝ่ายต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิด
ขึ้นจากการด�ำเนินคดี สิ่งนี้จะช่วยให้ศาลสามารถเสนอแนวทางในการหาทางออกที่เข้าถึงได้และค่าใช่จ่ายไม่สูงให้แก่ผู้ใช้
บริการศาลได้ ในศาลบางแห่งมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สำ� หรับฝ่ายต่าง ๆ ในการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทด้วยตนเองหรือผ่านคนกลาง

•

•

•

•

•

•

•

I

•

กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563 27

(นับตั้งแต่ 4 มีนาคม 2563)

ข้อ 9:

ในบางกรณีศาลอาจพิจารณาใช้วิธีเชิงเยียวยาหรือการหาทางออก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้ง
แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นปัญหาทางกฎหมาย มีการใช้แนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พิเศษ เช่น ศาลยาเสพติด ศาลความรุนแรงในครอบครัว และศาลสุขภาพจิต ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศอืน่ ๆ คุณลักษณะบางประการของวิธไี กล่เกลีย่ ข้อพิพาทประกอบด้วย การมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่ เป้าหมายอย่างเฉพาะ
เจาะจง และการเลือกใช้การเยียวยาหรือการท�ำงานบริการสังคม เพือ่ ให้การหาทางออกประสบความส�ำเร็จ หลายหน่วยงาน
จะต้องท�ำงานร่วมกันกับศาลในการบ�ำบัดรักษา และ/หรือ การก�ำกับดูแลผู้กระท�ำความผิด/คู่ความ นอกจากนี้ยังอาจมี
การติดตามทางตุลาการส�ำหรับผู้กระท�ำความผิด/คู่ความ ที่ต้องเดินทางมายังศาลเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นประจ�ำจากผู้พิพากษาเพื่อดูพัฒนาการ
นิติศาสตร์เพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟู (Therapeutic jurisprudence) คือแขนงการศึกษาที่สนใจผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อสุข
ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ แนวทางนิติศาสตร์เพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูศึกษาวิธีการในการส่งเสริมสุขภาวะของคู่ความโดยการ
ยกระดับความเป็นธรรมของกระบวนการศาล และประสบการณ์ในชัน้ ศาล เช่น อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบ�ำบัด
รักษาและการบริการตามความเหมาะสม

ข้อ 10 ถึงข้อ 13:
นวัตกรรมช่วยให้ศาลสามารถปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการศาล แม้ว่านวัตกรรมอาจจะถูก
น�ำมาใช้ในหลากหลายมิติ กระบวนการของนวัตกรรมจะต้องอยู่ภายใต้การน�ำของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ
ศาล ที่ต้องเป็นเช่นนี้เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าความคิดเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ นั้นมีเป้าหมายและจะน�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของศาล ศาลสามารถสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยวางกระบวนการที่ส่งเสริมและ
อนุญาตให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลสามารถเสนอข้อปรับปรุงต่อกระบวนการศาล จัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้
บุคลากรในศาลมีทกั ษะในการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดกรอบคิดและวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยียงั สามารถ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เช่นกัน โดยเริ่มจากการตั้งค�ำถามว่าศาล
สามารถน�ำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานได้อย่างไร และอาจใช้การทดลองขนาดเล็กและวิธีการที่คล่องตัวมา
ช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (ดูภาคผนวก ก ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)
ข้อ 14:

การติดตามโครงการและแนวคิดริเริ่มต่าง ๆ ในศาลอื่น ๆ คือสิ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้ร่วมกัน
สิ่งนี้สามารถท�ำได้ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยขยายเครือข่าย
ของการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในการปรับปรุงศาล

•

•

•

I

•

•

•
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ด้านที่ 5: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล
ค�ำติชมจากผู้ใช้บริการศาล
1.

เปิดรับค�ำติชมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ท�ำความเข้าใจข้อมูลเชิงประชาการศาสตร์ของผูใ้ ช้บริการศาลและความต้องการ
ของพวกเขา

2.

น�ำค�ำติชมมาใช้วัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลอย่างสม�่ำเสมอ

3.

น�ำค�ำติชมที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับปรุงบริการให้แก่ผู้ใช้บริการศาลทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ

4.

เปิดรับค�ำติชมจากผู้ใช้บริการศาลว่าพวกเขามีความเข้าใจขั้นตอนของศาลและการบริการที่พวกเขาได้รับ
หรือไม่

การสื่อสารกับผู้ใช้บริการศาล
5.

ชี้แจงต่อสาธารณะให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศาล ตามค�ำติชมที่ได้รับจากการท�ำแบบส�ำรวจ

6.

เปิดเผยข้อมูลของระเบียบวิธีของศาลและค่าธรรมเนียม รวมถึงรายละเอียดของการบริการ

7.

เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผใู้ ช้บริการศาลและสาธารณชนได้มสี ว่ นร่วมอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยทีผ่ พู้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีศ่ าลต่าง
ก็ควรได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการนี้เช่นกัน

8.

รับฟังผู้ใช้บริการศาลและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ

9.

ลงมือปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการศาลได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ประสิทธิผล
จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า
10.

•

(1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลที่มีต่อการอ�ำนวยความยุติธรรมของศาลอยู่ในระดับสูง
(2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลที่มีต่อการบริการของศาลอยู่ในระดับสูง

•

•

•

•

•

•

•

I

•
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ค�ำอธิบาย
ข้อ 1 ถึงข้อ 7:
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาลเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของสาธารณะที่มีต่อศาล
วิธีการมีส่วนร่วมอาจประกอบด้วยการสื่อสารทางเดียว การสื่อสารสองทาง หรือหลายทิศทาง
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมแบบทิศทางเดียว การสื่อสารจะถูกส่งมาจากผู้สื่อสารด้านหนึ่งมากกว่าผู้สื่อสารอีกด้าน ตัวอย่างเช่น
การท�ำแบบส�ำรวจมักใช้ค�ำถามมาตรฐานเพื่อดึงข้อมูลจากสาธารณะเพื่อให้ศาลสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาได้ดีขึ้น
กิจกรรมบ้านเปิดต้อนรับและการพูดคุยเกีย่ วกับข้อมูลอย่างเป็นสาธารณะก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีศ่ าลสามารถใช้เพือ่ ส่งสารไปยัง
สาธารณะ โดยที่ตัวแทนของศาลน�ำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะและตอบค�ำถามจากประชาชน
ในอีกด้านหนึ่ง กลยุทธ์การสื่อสารแบบสองทางหรือหลายทิศทางจะอาศัยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากมากกว่าหนึ่งกลุ่ม
โดยร่วมสือ่ สารในลักษณะโต้ตอบกัน และมีการน�ำเสนอข้อมูลโดยตัวแทนจากกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วม ตัวอย่างเช่น การอภิปราย
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน การพูดคุยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ
หากจะใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ศาลอาจต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ที่ใช้บริการศาลเสียก่อน หรือพิจารณาว่า
พวกเขามีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นเตรียมการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ค�ำติชมก่อนทีจ่ ะน�ำระบบมาใช้จริง ต่อจากนั้นศาลอาจได้รบั ค�ำติชมเพิม่ เติมจากผูใ้ ช้บริการศาลเกีย่ วกับเทคโนโลยีดงั กล่าว
(ดูภาคผนวก ก ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)
ข้อ 8 ถึงข้อ 9:
ในท�ำนองเดียวกัน การปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ช้บริการศาลอย่างยุตธิ รรมก็เป็นสิง่ ส�ำคัญในการรักษาไว้ซงึ่ ความไว้วางใจต่อศาล วิทยาลัย
ตุลาการแห่งสหราชอาณาจักร (The UK Judicial College) ได้จดั พิมพ์หนังสือ “Equal Treatment Bench Book” (กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2018 แก้ไขเพิ่มเติมมีนาคม ค.ศ. 2019) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการศาล “ตระหนักว่าตนได้ปรากฏตัวต่อหน้า
ศาลที่มีใจเป็นธรรม” หนังสือระเบียบวิธีการในศาลเล่มนี้อธิบายว่า “การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเป็นธรรมต้องอาศัยความ
ตระหนักและความเข้าใจในสภาวการณ์ของบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
สามารถด�ำเนินการตามขัน้ ตอนได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ขจัดความไม่เท่าเทียมทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกต่างและความ
ด้อยโอกาส” ในบริบทของข้อ 9 “ผู้ใช้บริการศาลทุกคน” รวมถึงกลุ่มที่จะได้กล่าวถึงต่อไปในข้อ 9 ,7 และ 10 ของด้านที่ 6

•

•

•
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ด้านที่ 6: การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา
การบริการจากศาลที่ราคาย่อมเยา
1.

ทบทวนนโยบายศาลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจาก
ศาลได้

2.

ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ศาลสามารถให้บริการในราคาที่ย่อมเยาได้

3.

ลดขั้นตอนของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคู่ความ

4.

มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน

การเข้าถึง
5.

ผู้ใช้บริการศาลสามารถหาและเข้าไปยังห้องพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องได้ง่าย

6.

เวลาท�ำการของศาลมีความเหมาะสม ช่วยให้ผู้ใช้บริการศาลสามารถมาท�ำธุระได้สะดวก

7.

ช่วยเหลือผู้ใช้บริการศาลที่มีความพิการให้เข้าถึงศาลและการบริการจากศาล

8.

เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

9.

ให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือคู่ความที่ไม่มีตัวแทน

10.

มีบริการล่ามแปลภาษาให้แก่ผู้ใช้บริการศาลที่ต้องการ

11.

ใช้เทคโนโลยีในการท�ำให้กระบวนการศาลมีประสิทธิภาพ และการบริการจากศาลเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

ประสิทธิผล
จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า
12.

•

(1) ค่าใช้จ่ายที่คู่ความต้องจ่ายอยู่ในระดับที่เอื้อมถึง
(2) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับสูง

•

•

•

•

•

•

•

I

•
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ค�ำอธิบาย
ข้อ 1 ถึงข้อ 4:
สิ่งที่ส�ำคัญคือศาลต้องแน่ใจว่าค่าธรรมเนียมของศาลอยู่ในระดับที่ทุกคนที่ต้องการการช่วยเหลือทางกฎหมายจากศาล
สามารถจ่ายได้ เพื่อที่ผู้ใช้บริการศาลจะได้ไม่รู้สึกสิ้นหวังในการสู้คดี
ข้อ 5:

ตามที่กล่าวไว้ในด้านที่ 4 ค�ำว่า “ห้องพิจารณาคดี” มีการใช้ในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงศาลชั้นต้น ห้องท�ำงานของผู้พิพากษา
และสถานที่อื่น ๆ ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นสถานที่ส�ำหรับการด�ำเนินการทางศาล

ข้อ 7 ถึงข้อ 10:
ควรให้ขอ้ มูลในลักษณะทีผ่ ใู้ ช้บริการศาลทุกกลุม่ สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้งา่ ย ในการนีจ้ ะต้องพิจารณาถึงผูใ้ ช้บริการศาล
ที่มีความพิการ (ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ หรืออื่น ๆ ) ผู้ใช้บริการศาลที่ไม่มีตัวแทน และผู้ใช้บริการศาลที่ไม่เข้าใจ
ส�ำนวนภาษาของค�ำสั่งศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ความที่ไม่มีตัวแทน ศาลสามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้
เช่น มีคู่มือและโบรชัวร์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการศาล ชุดเอกสารส�ำหรับพยาน แบบฟอร์มศาลที่เข้าใจง่าย เป็นต้น
ศาลสามารถพิจารณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือตนเองขึ้นภายในพื้นที่ศาล เพื่อท�ำหน้าที่จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
และการเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการศาลต่อไป
ค�ำถาม 11:

ข้อ 12(ข):

เมื่อศาลค่อยๆเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการและในการให้บริการศาลเพื่อเพิ่มการเข้าถึง ศาลก็ต้องไม่ลืมค�ำนึงถึง
ความต้องการของผู้ใช้บริการศาลที่อาจรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการศาลที่ไม่สามารถ
เข้าถึงหรือไม่สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ (ดูภาคผนวกส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)
ไม่มีค�ำจ�ำกัดความที่แน่นอนของ “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” ดังที่ศูนย์วิจัยเสรีภาพพลเมืองอัลเบอร์ตา (Alberta Civil
Liberties Research Centre) ได้กล่าวไว้ว่า การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม “มีความหมายที่แตกต่างไปส�ำหรับคนแต่ละ
คน ในความหมายที่แคบที่สุด การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคือความสามารถในการปรากฏตัวในชั้นศาลตามธรรมเนียม
ปฏิบัติเท่านั้น หากกล่าวกว้าง ๆ ก็จะเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมของระบบศาลที่ขยายใหญ่ขึ้น และอุปสรรคเชิงระบบที่
คนในสังคมแต่ละคนต้องเผชิญ” (ดูเพิม่ เติมได้ที่ www.aclrc.com/what-is-access-to-justice) แต่เพือ่ ให้ตรงกับจุดมุง่ หมาย
ของหลักเกณฑ์ขอ้ นี้ ความหมายอ้างอิงทีด่ จู ะเป็นประโยชน์คอื ความหมายทีใ่ ห้ไว้โดยส�ำนักงานคณะกรรมการผลิตภาพแห่ง
ออสเตรเลีย (Productivity Commission of Australia) ที่ระบุไว้ในรายงานภาพรวมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ปี ค.ศ. 2014 (Access to Justice Arrangements: Overview) ในรายงานการสอบสวนหมายเลข 72 กรุงแคนเบอร์รา
ว่า “การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” หมายถึง “การท�ำให้ผู้คนสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ง่ายขึ้น”
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ด้านที่ 7: ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ
ความรับผิดชอบและความโปร่งใส
1.

เปิดเผยค�ำตัดสินต่อสาธารณะ

2.

อนุญาตให้สื่อเข้าถึง และสามารถรายงานการพิจารณาคดีความของศาลได้

3.

เมื่อมีการขอเข้าถึงข้อมูลศาล ให้ด�ำเนินการในเวลาที่เหมาะสม

4.

มีนโยบายที่วางกรอบให้กับกระบวนการยื่นค�ำร้องหรือจัดการค�ำร้อง

5.

รายงานค�ำร้องที่ได้รับและการคลี่คลายปัญหา

6.

จัดท�ำบัญชีค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่มีการเรียกเก็บอย่างเหมาะสม

7.

บัญชีและค่าใช้จ่ายต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระทุกปี
รายงานประจ�ำปีที่มีการเผยแพร่ประกอบด้วย
(ก) ข้อมูลการปฏิบัติงาน
(ข) รายละเอียดของจุดประสงค์ บทบาท และระเบียบวิธีของศาล
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการล่าสุดของศาล

8.

ประสิทธิผล
จากการอ้างอิงตามมาตรการที่น�ำมาใช้ พบว่า
(ก) สามารถจัดการค�ำร้องที่ได้รับในเวลาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามกระบวนการ
(ข) ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมของศาล
อยู่ในระดับสูง

9.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ค�ำอธิบาย
ข้อ 1 ถึงข้อ 8:
สิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือศาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทีศ่ าลรับใช้ ซึง่ จะเป็นหลักประกันว่ากระบวนการศาลมีความโปร่งใส
และการอ�ำนวยความยุติธรรมนั้นมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการพิจารณาคดีและ
ผลการตัดสินของศาล (ข้อ 1 ถึงข้อ 3) ค�ำร้องที่ประชาชนยื่นต่อศาลนจะได้รับการด�ำเนินการในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามกระบวนการยุติธรรม (ข้อ 4 ถึงข้อ 5) และการบริหารงานของศาลเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน (ข้อ 6 ถึงข้อ 8)
แม้ข้อมูลจะมีความโปร่งใส แต่ศาลก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายที่เหมาะสมในการควบคุมการจัดการข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการศาลด้วย (ดูภาคผนวก ก ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี)
ข้อ 3:

ศาลพิเศษมีแนวโน้มทีจ่ ะต้องตอบข้อสงสัยจากคูค่ วามทีม่ าติดต่อด้วยตนเองอยูบ่ อ่ ย ๆ ซึง่ อาจเป็นเพราะกระบวนการพิจารณา
คดีไม่อนุญาตให้คคู่ วามมีตวั แทนทางกฎหมาย หรือเพราะฝ่ายคูค่ วามเลือกทีจ่ ะเป็นตัวแทนให้ตวั เอง ในกรณีเช่นนี้ ศาลควร
ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ศาลพิเศษโดยรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นธรรมของศาล สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริม
การเข้าถึงความยุติธรรม

ข้อ 9:

เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในด้านนี้ ความหมายอ้างอิงทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับนิยามของ “ความเป็นธรรมของกระบวนการ
ศาล” อาจเป็นดั่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินออสเตรเลียตะวันตก (Ombudsman Western Australia) เสนอไว้ว่า ความเป็นธรรม
ของกระบวนการศาลนั้ น “เกี่ ย วพั น กั บ กระบวนการที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจใช้ ใ นการตั ด สิ น คดี แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลการตัดสินที่เกิดขึ้นจริง กระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสมคือสิ่งจ�ำเป็นในการตัดสินคดี” (แนวทางเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมของกระบวนการศาล (ความยุติธรรมตามธรรมชาติ) (Guidelines on Procedural fairness (natural justice), แก้ไข
พฤษภาคม ค.ศ. 2009, สืบค้นได้ที่: www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm
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5. การวัดผลการด�ำเนินงานและความคืบหน้า
รากฐานที่ส�ำคัญของการวางแผนและการด�ำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศของศาลคือการดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้อง รอบด้านและเชื่อถือ
ได้ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลนีไ้ ม่เพียงแต่จะช่วยให้ศาลสามารถประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนได้เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยในการประเมิน
ว่ากลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ท�ำนั้นน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกหรือไม่
ศาลจ�ำเป็นต้องดูแลข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงลักษณะและความซับซ้อนของข้อมูล ศาลอาจต้องเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ได้ ศาลควรมีแหล่งข้อมูลดิบและแหล่งข้อมูล
หลายแหล่ง รวมถึงมีระบบการจัดการคดี ระบบการเงิน ระบบระเบียน และการท�ำแบบประเมินส�ำหรับเจ้าหน้าที่ศาล ทนายความ
และผู้ใช้บริการศาล
หากไม่มีระบบวัดผลที่เชื่อถือได้ ศาลจะไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความสัมฤทธิ์ผลของกลยุทธ์หรือโครงการริเริ่มได้เลย
ในส่วนของการพิจรณาคดี การรับฟังพยานหลักฐานเบือ้ งต้นและการเปิดเผยข้อมูลทีม่ ากขึน้ อาจฟังดูเหมือนเป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ แต่กต็ อ้ ง
ไม่ลืมค�ำนึงว่าอาจท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปส�ำหรับคู่กรณีหรือเพิ่มความล่าช้าในการด�ำเนินและตัดสินคดี การวัดผลจึงมี
ความส�ำคัญต่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามการท�ำงานและความคืบหน้า
สิ่งส�ำคัญคือต้องแยกความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพของศาล (และเครื่องมือ) ออกจากนโยบายและเครื่องมือในการบริหาร
ศาล ตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพศาลจะช่วยในการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการท�ำงานของศาล ตัวชี้วัด
และเครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะท�ำให้เราเห็นภาพทัง้ แง่มมุ ภายในและภายนอกของการปฏิบตั งิ านของศาล โดยสามารถใช้แบบประเมินไปพร้อม ๆ
กันได้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ดีในการสอบถามความคิดเห็น ค�ำติชมของผู้ใช้บริการต่อการด�ำเนินการของศาล
ในอีกทางหนึง่ นโยบายและเครือ่ งมือในการบริหารศาลเปรียบเสมือนสว่นหนึง่ ของกล่องเครือ่ งมือทีศ่ าลสามารถใช้ประโยชน์ เพิม่ อ�ำนาจ
ต่อรองและสร้างกระบวนการเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงได้ ศาลจะใช้เครือ่ งมือและนโยบายเหล่านีผ้ า่ นกลยุทธ์ทหี่ ลากหลายเพือ่ ปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านของศาล การเปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะมีผลในเชิงบวกหรือไม่ จะถูกวัดผลโดยตัวชีว้ ดั การประเมินการท�ำงานของศาลทีเ่ กีย่ วข้อง
การวัดผลการด�ำเนินการ
ศาลทีม่ คี วามเป็นเลิศจะท�ำการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริการทีศ่ าลมอบให้ประชาชนอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับ
การประเมินผลปฏิบัติงานของศาลจะต้องใช้ชุดตัวชี้วัดหลักของการด�ำเนินงาน นอกจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณแล้ว ศาลที่ดี
เยี่ยมยังใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงระบบกฎหมาย การมีหรือไม่มีอุปสรรคทางกายภาพ เสียง
และภาษาในการใช้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกของศาล ความเป็นธรรมของกระบวนการพิจารณาคดีและความง่ายต่อการเข้าใจ และความชัดเจน
ของผลตัดสินและค�ำสั่ง ความสุภาพและความเคารพที่เจ้าหน้าที่ศาลแสดงต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้อาจได้มาจาก
การสังเกตแบบมีโครงสร้าง การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการศาล (ผ่านแบบประเมิน) และการทบทวนรูปแบบ
ค�ำสั่ง และการตัดสินคดีโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาลทีด่ เี ยีย่ มจะใช้ชดุ ตัวชีว้ ดั หลักของการด�ำเนินการเพือ่ วัดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริการของตน อย่างน้อยทีส่ ดุ ศาล
ควรรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการด�ำเนินคดีและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี ศาลที่ดีเยี่ยมจะใส่ในการแปรผลข้อมูล
จากแค่ข้อเท็จจริงอย่างง่าย ๆ ไปเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาล คุณภาพของบริการ และคุณภาพของความยุติธรรม
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อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มที่ศาลจะวัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเฉพาะในแง่เชิงปริมาณโดยใช้ตัวชี้วัด เช่น ระยะเวลาของกระบวนการ
ฟ้องร้องคดี จ�ำนวนภาระคดีต่อผู้พิพากษา ค่าใช้จ่ายต่อคดี หรือจ�ำนวนคดีที่ค้างอยู่ มีหลักคิดคลาสสิกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาของ
กระบวนการด�ำเนินคดี คือหลักการที่ว่า ‘ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม’ (Justice delayed is justice denied.) กล่าวกันว่า
หากศาลปฏิบัติงานได้ไม่ดี ก็เป็นเพราะกระบวนการพิจารณาคดีนั้นยืดยาวเกินไป ในทางตรงกันข้ามกระบวนการด�ำเนินคดีที่รวดเร็วจะ
ท�ำให้ศาลได้รับเสียงตอบรับในแง่บวก ศาลจะถูกมองว่ามีประสิทธิภาพเมื่อมีค่าใช้จ่ายต่อคดีต�่ำ หรืออัตราการสะสางคดีมีสูง
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของศาลโดยอิงมุมมองเชิงปริมาณมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนภาพรวม ดังตัวอย่างของในบางคดีที่
‘ความยุตธิ รรมทีถ่ กู เร่งรีบ’ (Justice hurried) ก็กลายเป็น ‘ความยุตธิ รรมทีถ่ กู กลบฝัง’ (Justice buried) ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องค�ำนึง
ถึงมิตทิ างคุณภาพของการท�ำงานของศาลด้วยเช่นกัน เนือ่ งจากมิตทิ ไี่ ม่ได้ถกู ประเมินมักจะเป็นมิตทิ ไี่ ม่คอ่ ยได้รบั การแก้ไข ความท้าทาย
อยูต่ รงทีว่ า่ การวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณนัน้ ง่ายกว่าการวัดผลความยุตธิ รรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีม่ คี วามซับซ้อนกว่าแค่การวัดประสิทธิภาพ
อย่างเดียว การวัดมิติทางคุณภาพเหล่านี้อาจต้องการการวัดเชิงคุณภาพที่มีนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจจะยากและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
(เช่น การส�ำรวจ) แต่ศาลต้องไม่ให้ความง่ายดายในการวัดประสิทธิภาพแค่มติ เิ ดียวมาบดบังความจ�ำเป็นในการทบทวนเกีย่ วกับคุณภาพ
ของความยุติธรรมที่มิติที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรอบสากลฯ ใช้ ‘วิธีแบบทั่วทั้งศาล’ เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นความยุติธรรมในวงกว้างเหล่านี้จะไม่ถูกมองข้ามผ่านการวัดคุณภาพของ
ศาลโดยรวม ปรัชญาพื้นฐานของการบริหารจัดการคุณภาพคือ แม้ว่าการวัดคุณภาพของศาลอาจเป็นเรื่องยาก แต่หากทุกแง่มุมของ
กิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดของศาลนั้นมีคุณภาพสูง ก็จะท�ำเรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าศาลมีคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี หากศาลมี
ผลการด�ำเนินการระดับสูงในทุกด้านของความเป็นเลิศของศาลทั้งเจ็ดข้อ ก็มีเหตุผลให้อาจสรุปได้ว่าศาลเองนั้นสามารถมอบมีความ
ยุติธรรมที่มีคุณภาพสูงตามไปด้วยได้
การหวังพึง่ ผลการประเมินเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้เราเห็นภาพรวมของผลการด�ำเนินงานของศาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านคุณภาพของค�ำตัดสินและการบริการของศาล กรอบสากลฯ พยายามส่งเสริมให้ศาลประเมินขอบเขตการท�ำงานของตน
ให้หลากหลายด้านและกว้าง และใช้มาตรการและข้อเสนอแนะทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปด้วยกัน นอกจากนีไ้ ม่ใช่ทกุ กิจกรรมของ
ศาลที่เราจะสามารถวัดผลได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดวิธีการที่ดีที่สุดในการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ โครงการ
ริเริ่ม หรือการบริการในกิจกรรมดังกล่าว
การวัดความคืบหน้า
กระบวนการประเมินตนเองเป็นประจ�ำจะช่วยให้ศาลสามารถติดตามและเก็บคะแนนความคืบหน้าว่าศาลก�ำลังท�ำได้ดีมากน้อยแค่ไหน
ในความเป็นเลิศของศาลทัง้ เจ็ดด้านและในภาพรวม อย่างไรก็ตามศาลจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดวิธกี ารทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ในการวัดผลทีเ่ กิด
จากโครงการริเริม่ หรือกิจกรรมทีศ่ าลน�ำมาใช้ในการปฏิรปู หรือปรับปรุงแนวปฏิบตั หิ รือกระบวนการ การวัดผลตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้นของกิจกรรม
และการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานจึงมีความจ�ำเป็นในการช่วยให้ศาลสามารถกลับมาพิจารณาในภายหลังว่าโครงการริเริ่มหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ใช้ได้ผลหรือไม่ บ่อยครั้งที่ศาลน�ำกระบวนการใหม่ ๆ มาใช้ และต่อมาถูกข้อให้พยายามพิสูจน์ย้อนหลังว่ากระบวนการเหล่านั้นก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์หรือเปล่า
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แผนงานเพื่อการปรับปรุงต้องมีมาตรการ (หรือเป้าหมาย) ที่ชัดเจนส�ำหรับแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ศาลสามารถวัดผลได้ในภายหลังว่าสิ่งที่
ได้กระท�ำนั้นประสบความส�ำเร็จหรือไม่ ศาลควรหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่ให้ความส�ำคัญแค่ว่าการกระท�ำหนึ่งๆ เกิดขึ้นหรือไม่
เช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ 20 คน และประเมินว่าได้มีการจัดสัมมนาไปแล้ว ไม่ได้ช่วยให้เราทราบว่าการประชุม
นั้นมีคุณค่า มีคุณภาพสูง หรือตอบจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในแผนกนั้นหรือไม่ เช่นเดียวกัน การตั้งเป้าหมายเรื่อง
วันที่เพื่อให้กิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ได้รับประกันว่ากิจกรรมนั้นประสบความส�ำเร็จ
ค�ำถามที่ควรต้องถามเสมอคือ “เราท�ำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไร” และควรระบุตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ค�ำถามที่
สองที่ควรถามคือ “หากเราประสบความส�ำเร็จ ความส�ำเร็จนั้นจะมีลักษณะอย่างไร และจะสร้างความแตกต่างอะไร”
ในหลายกรณี การวัดความส�ำเร็จของโครงการริเริม่ อาจเป็นการสังเกตผลกระทบของโครงการทีม่ ตี อ่ การวัดประสิทธิภาพของศาล แต่อาจ
ไม่เป็นเช่นนัน้ เสมอไป และเนือ่ งจากกรอบสากลฯ ต้องการการตัดสินใจและการวางแผนทีต่ งั้ อยูบนหลักฐาน ศาลจึงต้องมีความรอบคอบ
ในการระบุมาตรการที่สมเหตุสมผลในการวัดความส�ำเร็จ
ตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพศาล
สิ่งส�ำคัญของศาลคือการมีข้อมูลคุณภาพสูง เชื่อถือได้และมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ศาลที่ประสบความส�ำเร็จและมีการจัดการที่ดีนั้นจะ
ต้องอาศัยข้อมูลทีไ่ ม่ใช่แค่ขอ้ มูลทีร่ บั เข้าอย่างเดียว แต่ตอ้ งเน้นไปทีข่ อ้ มูลทีศ่ าลส่งออกและผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วย และต้องพิจารณาขอบเขต
ของการให้บริการที่เกิดขึ้นว่าท�ำได้ดีมากน้อยแค่ไหน ศาลที่ดีเยี่ยมควรใช้ระบบข้อมูลการจัดการศาล และระบบการจัดการคดีที่ท�ำให้
สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของศาลได้อย่างสม�่ำเสมอ
ศาลทีด่ เี ยีย่ มจะใช้คำ� จ�ำกัดความและมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับคดีตา่ ง ๆ ระยะเวลาในการด�ำเนินคดี คดีคา้ ง และข้อมูลด้านประสิทธิภาพ
ที่ส�ำคัญอื่น ๆ ตัวชี้วัดควรก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการวัดปริมาณและคุณภาพ การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้ศาลสามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของศาลเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้เห็นประเด็นที่มีความคืบหน้าและข้อบกพร่องที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ศาลอาจต้องการพัฒนาเครือ่ งมือวัดผลของตนเองเพือ่ ใช้ประเมินการด�ำเนินการตามแผนของศาล อย่างไรก็ตาม ศาลสามารถค้นหาข้อมูล
ที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับมาตรการด้านประสิทธิภาพที่หลากหลายที่ศาลทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน
สมาคมฯ ได้เผยแพร่เอกสาร ‘การวัดผลสากลส�ำหรับประสิทธิภาพศาล’ ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (Global Measures of Court
Performance) ซึ่งอาจช่วยให้ศาลใช้แนวทางที่มีความคงเว้นคงวาในการวัดประสิทธิภาพ มาตรการหลักทั้งสิบเอ็ดข้อของการวัดผล
สากลฯ คือแนวทางที่ช่วยให้ศาลพิจารณาว่าการท�ำงานของตนเหมาะสมกับบริบทของตนหรือไม่ ข้อมูลนี้อยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ
(courtexcellence.com)
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6. การสื่อสารและการรายงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าสาธารณะจะมีความเคารพและความเชื่อมั่นต่อศาล ศาลต้องเปิดกว้างและโปร่งใสเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน กลยุทธ์
และกระบวนการของศาล ในช่วงเริ่มต้นของการน�ำกรอบสากลฯไปปฏิบัติ ผลการด�ำเนินงานของศาลเมื่อวัดกับเกณฑ์มาตรฐานอาจจะ
อยู่ระดับที่ต�่ำกว่าที่ต้องการ แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือศาลต้องเปิดใจรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของตน แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้น ศาลต้องพร้อม
ที่จะเผยแพร่รายละเอียดว่าศาลก�ำลังท�ำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหา
การขอความช่วยเหลือและทรัพยากรที่มากขึ้นจากรัฐโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุน มักไม่ค่อยได้รับการตอบสนอง แต่เมื่อศาลได้
ใช้มาตรการภายในเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงาน และมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการของบประมาณ ก็จะมีแนวโน้มที่ศาลจะประสบ
ความส�ำเร็จมากกว่า การมีความโปร่งใสเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน การมีสว่ นร่วมกับผูใ้ ช้บริการศาลและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และการสือ่ สาร
กลยุทธ์ของการปฏิรูป สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในศาลมากขึ้น
ศาลควรสือ่ สารอย่างกว้างขวางกับเนติบณ
ั ฑิตยสภา อัยการ เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอืน่ ๆ และประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการตามกรอบสากลฯ
การที่รัฐบาล ธุรกิจและชุมชนต่างตระหนักดีถึงกระบวนการจัดการคุณภาพและความมุ่งมั่นอย่างเปิดเผยของศาลในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง แค่เพียงเท่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะถือเป็นความคืบหน้าเชิงบวกต่อในการเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศของศาล
กรอบสากลฯ สนับสนุนให้ศาลเผยแพร่ผลการประเมินและแผนงานเพื่อการปรับปรุง รายงานประจ�ำปีควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท
แนวปฏิบัติ กระบวนการและผลการปฏิบัติงานของศาล และหากท�ำได้ ศาลควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการศาล รัฐบาล และชุมชนทราบตลอด
ทั้งปีถึงผลการปฏิบัติงานและโครงการริเริ่มการปฏิรูป
สิ่งส�ำคัญของแผนงานเพื่อการปรับปรุงคือการพัฒนาแผนการสื่อสาร เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าศาลจะสื่อสารกับผู้ใช้บริการศาลและชุมชน
อย่างไร แผนต้องรวมถึงกลยุทธ์ในการเผยแพร่เอกสาร เนื้อหา และข้อมูล และรวมถึงการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น
·
·
·
·

การประชุมกับผู้ใช้บริการศาลกลุ่มหลักและทีมกฎหมายอย่างสม�่ำเสมอ
การจัดหาข้อมูลให้กับสื่อ
ให้ความช่วยเหลือแก่คู่ความบุคคลหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
กระบวนการจัดการค�ำติชมและค�ำร้องเรียน

การสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของศาลและกลยุทธ์การพัฒนา จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่สาธารณชน
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ภาคผนวก ก ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่น�ำมาซึ่งการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่สู่สังคมสมัยใหม่ ไม่เคยมียุคสมัยใดที่ที่แรงงาน
สมัยใหม่ รวมไปถึงแรงงานในศาลและแง่มุมของความยุติธรรมนั้นได้สัมผัสถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีได้มากเท่านี้ ทั้งประโยชน์ท่ีเกิด
ขึ้นจริงและที่เป็นไปได้ในอนาคต ท้ายที่สุดไม่ว่าเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม ก็ขึ้นอยู่
กับบริบทและวิธกี ารทีเ่ ราน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในบริบทของความเป็นเลิศของศาล ค่านิยมหลักของศาลอาจถูกส่งเสริมด้วยเทคโนโลยี โดย
มีเงือ่ นไขว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องต้องได้มสี ว่ นร่วม และมีการบริหารจัดการมิตทิ างจริยธรรมและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ศาลได้คอ่ ย ๆ น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการยุตธิ รรม เช่น การส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ก่อน
หน้านี้จะมีแต่เอกสารในรูปแบบกระดาษ หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเอกสาร และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ศาลก็ได้เริ่มน�ำเอาระบบการจัดการคดี หรือระบบบริการขององค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล การจัดการทางการเงิน และการจัดซื้อมาใช้
สิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการบริหารงานด้านความยุติธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่ศาลลงทุนไว้เหล่านี้คือ
รากฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการให้บริการศาล และนอกเหนือจากโครงสร้างพืน้ ฐาน เทคโนโลยียงั ได้เปลีย่ นวิธกี ารทีศ่ าลสือ่ สารกับผูใ้ ช้บริการ
ศาล สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของบริการดิจิทัล เช่น การยื่นแบบและการช�ำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และการเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการศาลและศาล เทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วและจะน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ และความท้าทาย
ส�ำหรับศาลก็คือการปรับตัวและทบทวนเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
ค�ำแนะน�ำต่อไปนีม้ ไี ว้สำ� หรับศาลทีส่ นใจในการอภิปรายเชิงลึกมากขึน้ เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี ค�ำแนะน�ำนีไ้ ม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะกะเกณฑ์
หรือลงละเอียดทุกอย่าง แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค�ำแนะน�ำเหล่านี้จะถูกน�ำไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายและในกี่แนวทางส�ำหรับ
แผนระยะยาวของศาล คาดหวังว่าค�ำแนะน�ำเหล่านีจ้ ะถูกน�ำไปใช้โดยผูน้ ำ� ศาลและเจ้าหน้าทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของการใช้เทคโนโลยีในศาล การปฏิวัติอตุ สาหกรรมครั้งที่สจี่ ะยังคงอยูต่ ่อไปและเป็นแรงผลักดันให้ศาลน�ำแนวทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
คล่องตัว ปรับตัว และมองการณ์ไกล1มากขึ้นมาใช้
การเข้าถึงและความโปร่งใส
1.
2.
3.

แม้วา่ จะมีการให้บริหารทางดิจทิ ลั แต่ศาลก็ตอ้ งแน่ใจว่าบริการของศาลจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยคนทีอ่ าจจะไม่เก่งเทคโนโลยีดว้ ย2
เราใช้แนวทางแบบปรึกษาหารือโดยให้ผู้ใช้บริการศาลมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้เทคโนโลยี3
เราได้พัฒนานโยบายและคู่มือในการก�ำกับดูแลข้อมูล4

1

ปรับจากหนังสือ “การก่อร่างของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (Shaping the Fourth Industrial Revolution) ของ Klaus Schwab หน้า 227 “ความ
เป็นผู้นำ�ในด้านการกำ�กับดูแลในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หมายถึงการค้นหาแนวทางในการกำ�กับดูแลที่ใหม่ คล่องตัวมากขึ้น ปรับตัวได้
และมีการมองการณ์ไกล”
เพื่อเสริมด้านที่ 6: การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา - ข้อ 11 “การใช้เทคโนโลยีในการทำ�ให้กระบวนการศาลมีประสิทธิภาพ และการ
บริการจากศาลเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น” ในขณะที่เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เราก็ต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้ศาลที่อาจพบว่าการเข้าถึง
บริการดิจิทัลเป็นเรื่องยาก
โปรดดูด้านที่ 5: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในศาล - การสื่อสารกับผู้ใช้ศาลฉบับที่ ข้อ 7 “เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการศาลและสาธารณชนได้มีส่วนร่วมอย่าง
สม่ำ�เสมอ โดยที่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลต่างก็ควรได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการนี้เช่นกัน” คลังข้อมูลเพื่อศาลประสิทธิภาพสูงของ
ศูนย์ศาลแห่งชาติสำ�หรับศาลมลรัฐ (NCSC High Performance Court Inventory) ยังกล่าวว่า “ความต้องการทางธุรกิจของผู้พิพากษา ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่คือปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี” คำ�แนะนำ�นี้มุ่งเน้นให้ศาลทำ�ความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ศาลเมื่อต้องใช้
เทคโนโลยี
•
ด้านที่ 7: ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ ศาลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายและการกำ�กับดูแลที่เหมาะสมในการควบคุมการจัดการ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการศาล
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นวัตกรรม
4.

เราคว้าโอกาสที่เกิดจากเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของเรา5

5.

เราใช้เทคโนโลยีเพือ่ สร้างแพลตฟอร์มทีม่ นี วัตกรรมส�ำหรับผูใ้ ช้บริการศาลในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท และ/หรือ เพือ่ ให้เกิดการตัดสิน
ใจอย่างมีข้อมูล6

6.

เราส่งเสริมการทดลองขนาดย่อมและให้มีการใช้มาตรการที่คล่องตัวเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ7

7.

เราตั้งตารอที่จะร่วมงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทคโลยีใหม่8

ผลกระทบและความยั่งยืน
8.

เราติดตามผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการท�ำงานของศาล และทบทวนการใช้งานและประเด็นที่ต้องปรับปรุง
อย่างสม�่ำเสมอ9

9.

ในการออกแบบเทคโนโลยี เราค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการท�ำซ�้ำ โอนถ่าย และ/หรือยกระดับของการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา

5

คลังข้อมูลเพื่อศาลประสิทธิภาพสูงของศูนย์ศาลแห่งชาติสำ�หรับศาลมลรัฐ (NCSC High Performance Court Inventory) กล่าวว่า “ศาลของเราคว้า
โอกาสที่เกิดจากเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการทำ�งานของเรา” โปรดดูด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณ
คดี และกระบวนการของศาล – นวัตกรรมข้อที่ 11 “มีนโยบายและระเบียบวิธีการในการสร้าง รวบรวม และคัดกรองแนวคิดเชิงนวัตกรรม” และข้อที่ 13
“สร้างการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม และให้คุณค่าแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลสำ�หรับความพยายามในการใช้นวัตกรรมในศาล” จุดสนใจในที่นี้คือการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�หรับการสร้างนวัตกรรม
โปรดดูด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล – การพิจารณคดีและกระบวนการศาล ข้อที่ 8 “นำ�เสนอบริการ
เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท เพื่อให้ผู้ใช้บริการศาลสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างสันติ และไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก” เทคโนโลยีสามารถนำ�เสนอ
แพลตฟอร์ม/สื่อกลางออนไลน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกเหนือไปจากบริการอื่น ๆ
ปรับจาก “พิมพ์เขียวรัฐบาลดิจิทัล” (Digital Government Blueprint - DGB) หน้า 16 “สำ�หรับเทคโนโลยีที่ยังพัฒนาได้ไม่สมบูณณ์ดี เช่น blockchain
เราจะเริ่มต้นด้วยการทดลองขนาดเล็ก และหาโอกาสในการนำ�ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างอื่น หรือขยายผลของความสำ�เร็จจากการใช้งาน” โปรดดูด้าน
ที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล – นวัตกรรม ข้อที่ 11 “มีนโยบายและระเบียบวิธีการในการสร้าง รวบรวม และ
คัดกรองแนวคิดเชิงนวัตกรรม” การทดลองขนาดเล็กและวิธีการที่คล่องตัวคือตัวอย่างบางส่วนที่ศาลสามารถพิจารณานำ�ไปใช้เมื่อต้องการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีนวัตกรรม
ปรับจาก ”พิมพ์เขียวรัฐบาล” (DGB) หน้า 25 “เพื่อเติมเต็มความสามารถของรัฐบาล เราจะร่วมมือเชิงรุกกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการวิจัยโดย
เฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ” โปรดดูด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณคดี และกระบวนการของศาล – นวัตกรรม
ข้อที่ 14 “ติดตามการทำ�งานของศาลอื่น ๆ เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและโครงการที่อาจเหมาะสมกับศาลของเรา” คำ�แนะนำ�นี้เน้นย้ำ�ถึงการเรียนรู้และ
การร่วมมือกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากศาลด้วยกันเอง
ศาลบางแห่งอาจพัฒนาแผนด้านไอทีซึ่งกำ�หนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ๆ หรือเป้าหมายที่ศาลต้องการบรรลุ โปรดดูการแก้ไขของกรอบสากล ฯ โดย
ศาลครอบครัวออสเตรเลีย (Family Court of Australia 2013) “เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานและบริการของศาลต้องเอื้อต่องานหลักของศาล มีความ
เหมาะสมแก่ยุคสมัยและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนด้านความสะดวกสบายและการเข้าถึง”
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ประสิทธิภาพ
10. เรามีโครงการอบรมและพัฒนาทีพ่ ร้อมใช้งานเพือ่ พัฒนาให้แรงงานศาลมีความสามารถทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยค�ำนึงถึงเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ10
11. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และทักษะในการสร้างความยืดหยุ่นทางออนไลน์ให้กับศาล
มิติทางจริยธรรม
12. เราตระหนักถึงอคิติที่มีอยู่จริง อาจเกิดขึ้น และ/หรือที่เรารับรู้ และข้อจ�ำกัดทางเทคโนโลยี และมาตรการในการจัดการกับอคติ
เหล่านั้นเมื่อจ�ำเป็น
13. เราค�ำนึงถึงมิติทางจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยี11

10 ปรับจาก คลังข้อมูลเพื่อศาลประสิทธิภาพสูงของศูนย์ศาลแห่งชาติสำ�หรับศาลมลรัฐ (NCSC High Performance Court Inventory) “เจ้าหน้าที่ศาลได้
รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการใช้ระบบข้อมูลของศาล” โปรดดูด้านที่ 3: แรงงานในองค์กรศาล – การ
ฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน ข้อ 3 “ระบุความต้องการในการฝึกอบรมของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล และจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น” และข้อ 4 “มีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล” การเน้นย้ำ�ในที่นี้คือการฝึกอบรมและโปรแกรม
พัฒนาทักษะที่คำ�นึงถึงเทคโนโลยีใหม่
11 ปรับจาก ปรับจากหนังสือ “การก่อร่างของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (Shaping the Fourth Industrial Revolution, vi) “การเปิดกว้างและความ •
โปร่งใสในการออกแบบเทคโนโลยีเหล่านี้คือสิ่งจำ�เป็นทางจริยธรรม...” และในด้านที่ 1: ความเป็นผู้นำ�ของศาล ข้อ 8 “ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาล
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง” ข้อพิจารณาในที่นี้คือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม
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ภาคผนวก ข แหล่งข้อมูล
ด้านที่ 1: ความเป็นผู้น�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).
(กลุ่มเพื่อความสุจริตเที่ยงธรรมของตุลาการ.มาตรการเสริมประสิทธิภาพแก่หลักการบังกาลอร์ว่าด้วยความประพฤติของตุลาการ)
เข้าถึงได้ท:ี่ 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�ำไปใช้และกรอบการประเมินส�ำหรับมาตรา 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) (โครงการเพือ่ การพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (ศูนย์ภมู ภิ าคกรุงเทพ) แบบรายการประเมินความสุจริตเทีย่ งธรรมของตุลาการ) เข้าถึงได้ที่ https://www.asia-pacific.
undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/Judicial-integrity.html
ด้านที่ 2: การบริหารศาลอย่างมีกลยุทธ์
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�ำเนินงานของศาล (2018); สมาคมนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศของศาล) เข้าถึงได้ที่ www.courtexcellence.com
Strategy Management Institute. (สถาบันการบริหารจัดการกลยุทธ์) เข้าถึงได้ที่: www.strategymanagementinstitute.com
United Nations Strategic Planning Guide for Managers. (คู่มือการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ของสหประชาชาติส�ำหรับผู้บริหาร)
เข้าถึงได้ที่ United Nations HR Portal: https://hr.un.org/papge/deliver-results-programme-management
ด้านที่ 3: แรงงานในองค์การศาล

•

Judicial College of Victoria. Judicial Wellbeing Resources. (วิทยาลัยตุลาการแห่งรัฐวิกทอเรีย.ข้อมูลเพื่อสุขภาวะของตุลาการ)
เข้าถึงได้ที่: www.judicialcollege.vic.edu.au/resources/judicial-wellbeing-resources
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ด้านที่ 4: โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการพิจารณาคดี และกระบวนการของศาล
National Center for State Courts, Problem-solving Courts Guide (ศูนย์ศาลแห่งชาติส�ำหรับศาลมลรัฐ, 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
จากสถาบันเพือ่ การบริหารด้านตุลาการออสเตรเลียว่าด้วยศาลเพือ่ การแก้ปญ
ั หา และระบบยุตธิ รรมเพือ่ การเยียวยา) เข้าถึงได้ท:ี่ 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)
ด้านที่ 5: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการศาล
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�ำหรับศาลมลรัฐและมหาวิทยาลัยเนบราสกา.สร้างความ
เชื่อมั่นด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ: ชุดเครื่องมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในศาล)
เข้าถึงได้ที่ https://www.ncsc.org/pilots.
UK Judicial College, Equal Treatment Bench Book. (February 2018, amended March 2019). เข้าถึงได้ที่ www.judiciary.gov.uk
ด้านที่ 6: การบริการจากศาลที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยา
Productivity Commission of Australia, Access to Justice Arrangements Inquiry Report No. 72 (2014) (คณะกรรมาธิการผลิต
ภาพแห่งออสเตรเลีย, การเข้าถึงรายงานข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดแจงกระบวนการยุติธรรม เลขที่ 72) เข้าถึงได้ที่ www.pc.gov.au
ด้านที่ 7: ความไว้วางใจและความมั่นใจจากสาธารณะ
Ombudsman Western Australia. Guidelines on Procedural fairness (natural justice), Revised April 2019, (ผูต้ รวจการออสเตรเลีย
ตะวันตก. คู่มือเพื่อคามเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม (ความยุติธรรมตามธรรมชาติ), ปรับปรุง เดือนเมษายน 2562) เข้าถึงได้ที่:
www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Guidelines.htm
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ภาคผนวก ค แผนงานเพื่อการปรับปรุง
ความรับผิดชอบ/ ช่วงเวลา
ผู้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดการ
ด�ำเนินงาน

ความเป็นเลิศ
ของศาลด้าน
ต่าง ๆ

สิ่งที่ต้องท�ำและ ขั้นตอนเพื่อให้
ผลที่คาดว่าจะ บรรลุสิ่งที่ต้อง
ได้รับ
ท�ำและผลลัพธ์

1

ด้านที่ 1: ความ
เป็นผู้น�ำของ
ศาล

เพื่อสร้างความเป็นผู้น�ำขององค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการเชิงรุกและเป็นมืออาชีพ แสวงหา
นวัตกรรม มีความรับผิดชอบและเปิดกว้าง

1.1

ผู้น�ำศาลของเรา
ได้ระบุพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมหลักของ
ศาล

1.1.1.
พัฒนาหลักเกณฑ์
ค�ำแถลงจุด
มุ่งหมาย
พัฒนา น�ำมาใช้
และเผยแพร่หลัก ใช้หลักเกณฑ์
เกณฑ์ที่อธิบายจุด
มุ่งหมายของศาล
เผยแพร่หลัก
เกณฑ์

กลุ่มการท�ำงาน
กรอบสากลฯ

30 มิ.ย.

ได้ลงมือท�ำตาม
วันที่ก�ำหนด

กลุ่มการท�ำงาน
กรอบสากลฯ

31 ก.ค.

ได้ลงมือท�ำตาม
วันที่ก�ำหนด

นายทะเบียน

30 ก.ย.

ได้ลงมือท�ำตาม
วันที่ก�ำหนด

1.2.1

ผู้พิพากษา XX

1.2

ผู้น�ำศาลของเรา
สื่อสารภารกิจ
วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมหลักแก่
เจ้าหน้าที่และผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกคน

จัดประชุม

ประชุมสี่ครั้งต่อปี

กลุ่มผู้ใช้บริการ
ศาล
จัดประชุมผู้ใช้
บริการศาลอย่าง
สม�่ำเสมอ

•

•

•
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ภาคผนวก ง แบบค�ำนวณคะแนนด้วยตนเอง
ค�ำนวณคะแนนของแต่ละด้านและคะแนนร้อยละ
A1
ผลรวมค�ำตอบ

เกณฑ์

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ
คะแนน (55 สูงสุด)
คะแนนร้อยละของด้าน

A2
ผลรวมค�ำตอบ

เกณฑ์

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)

•

•

•

คะแนนร้อยละของด้าน

•

ด้านที่ 1
B1
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C1
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

E1

ผลรวมของแถว D1

=

F1

E1 / 55

=

ด้านที่ 2
B2
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C2
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

E2

•ผลรวมของแถว D2

F2

E2 / 75

D1
คะแนนเฉลี่ย: A1/
(B1+C1)

D2
คะแนนเฉลี่ย:
A2/(B2+C2)

•=
=

•

•

I

•
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เกณฑ์

A3
ผลรวมค�ำตอบ

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)
คะแนนร้อยละของด้าน

เกณฑ์

•

A4
ผลรวมค�ำตอบ

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)

•

คะแนนร้อยละของด้าน

I

•

ด้านที่ 3
B3
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C3
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

E3
F3

ผลรวมของแถว D3
E3 / 70

ด้านที่ 4
B4
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C4
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

D3
คะแนนเฉลี่ยA3/
(B3+C3)

=
=
D4
คะแนนเฉลี่ยA4/
(B4+C4)

•
•

E4

ผลรวมของแถว D4

•=

F4

E4 / 85

=
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ด้านที่ 5
B5
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C5
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

E5
F5

ผลรวมของแถว D5
E5 / 55

ด้านที่ 6
B6
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C6
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

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

A5
ผลรวมค�ำตอบ

เกณฑ์

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
คะแนนของด้านและคะแนนร้อยละ
คะแนน (สูงสุด 55)
คะแนนร้อยละของด้าน

A6
ผลรวมค�ำตอบ

เกณฑ์

•

•

•

•

•

E6 / 65

D5
คะแนนเฉลี่ย A5/
(B5+C5)

=
=

D6
คะแนนเฉลี่ย A6/
(B6+C6)

=

•=

•

•

I

•
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ด้านที่ 7
B7
จ�ำนวนค�ำตอบ
ยกเว้นค�ำตอบ“ไม่ทราบ”

C7
จ�ำนวนของค�ำตอบ
“ไม่ทราบ”*

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

=

เกณฑ์

A7
ผลรวมค�ำตอบ

D7
คะแนนเฉลี่ย A7/
(B7+C7)

*ค�ำตอบ “ไม่ทราบ” ให้รวมถึงการเว้นช่องว่าง การข้ามค�ำถาม และการเขียนว่า “ไม่ทราบ”
กรอกค่าร้อยละของแต่ละด้าน
F1
F2
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2

F3
ด้านที่ 3

F4
ด้านที่ 4

F5
ด้านที่ 5

F6
ด้านที่ 6

F7
ด้านที่ 7

หาค่าร้อยละเฉลี่ยของแต่ละด้าน และค�ำนวณคะแนนสุดท้าย
ค่าร้อยละเฉลี่ยของด้าน
คะแนนรวม

H

(จาก 1000)

•

•

I

•

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

G

•

=

If G > 1

G * 10

If G < 1

G * 1000

•
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=

•
•

•

•

•

กรอบสากลเพ�่อความเปนเลิศของศาล
(IFCE)

