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เสมอภาค

“ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค”
พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้
กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ลดขั้ น ตอน ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ย ลดระยะเวลาในการดำ � เนิ น คดี และ
ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำ�เนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก อย่ า งเข้ า ถึ ง และเข้ า ใจเพื่ อ ความเสมอภาค
ในการรับรู้ถึงสิทธิของตน
สร้ า งกลไกหรื อ วิ ธี ก ารที่ ศ าลจะได้ รั บ ข้ อ มู ล รอบด้ า นอย่ า งครบถ้ ว น
และเปิ ด เผยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ า ยและเพื่ อ ให้ ก ารใช้
ดุลพินิจเป็นไปอย่างเข้าใจสังคม
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Equality

“People shall be treated fairly and equally.”
The Court management system shall be developed to
ensure integrity, transparency and accountability. Progress of
cases shall be efficiently monitored and accessible for
individuals concerned.
Accessibility to justice shall be extended for communities in
rural and remote areas.
Court procedure, litigation costs and litigation time shall be
minimized and the concerned individuals shall be treated
duly and equally.
Proactive communication shall be performed to ensure that
individuals will be able to understand and realize their own
rights with equality.
Transparent mechanisms and methods shall be utilized to
acquire comprehensive information so that judicial discretion
can be exercised fairly and responsively to social context.
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สมดุล

“สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”

ลดการคุมขังที่ไม่จำ�เป็นในทุกขั้นตอน
ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจำ�เลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล
ยกระดับการคุ้มครองสิท ธิ แ ก่ ผู้ เสี ย หาย เหยื่ ออาชญากรรม และพยาน
ในคดีอาญา
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Balance

“Establishment of the Equilibrium of Rights.”

Unnecessary confinement shall be minimized at every step.
Human dignity of defendants shall be upheld on high regard
throughout the trial.
Rights of injured persons, crime victims and witnesses in criminal
cases shall be enhanced.
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สร้างสรรค์

“สร้างกลไกการดำ�เนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย”

พั ฒ นากลไกและระบบการดำ � เนิ น คดี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่
ความปลอดภั ย ของประชาชน และเศรษฐกิ จ สั ง คมของประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคม
พัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดีเพื่อให้มีบทบาทสนับสนุนการพิจารณาคดี
ของศาลเพิ่มขึ้น
พั ฒ นาระบบการตรวจร่ า งคำ � สั่ ง หรื อ คำ � พิ พ ากษาในทุ ก ชั้ น ศาลและการ
ประชุ ม คดี ใ นศาลสู ง โดยใช้ เ ทคโนโลยี ท ี ่ ท ั น สมั ย

6 นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา

Policies of the President of the Supreme Court of Thailand “Virtuous Justice”

3

Creativity

“Judicial procedure and adjudication shall be modernized
  by new and efficient mechanism.”

Litigation mechanisms and systems affecting people’s lives,
public safety, society and economy shall be fairly and
efficiently organized in accordance with social context.
Court proceedings shall be developed to enable Case Affairs
Officers to play more important role in supporting court
proceedings.
Judicial ruling and judgment shall be systematically
scrutinized at all levels of court. Judge’s chamber in high
court shall be conducted with modern technology.
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ส่งเสริม

“ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและให้ความสำ�คัญ
   แก่คุณภาพชีวิตของบุคลากร”

ยกระดั บ สถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมให้ เ ป็ น
สถาบันหลักทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อเปิด
โอกาสให้ ผู้ พิ พ ากษาได้ ทำ � งานด้ า นวิ ช าการโดยเฉพาะอี ก ทางหนึ่ ง
นอกเหนือจากงานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี
จั ด อั ต รากำ � ลั ง บุ ค ลากรให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ภาระงานเพื่ อ อำ � นวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนากายและจิตเพื่อสร้างดุลยภาพในการทำ �งาน
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ร าชการอย่ า งเป็ น ธรรม
และได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ค วามสามารถ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลาการทำ�งาน
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Promotion

“Professional career development of court staff members shall be
  undertaken for better work-life balance and higher quality of life
  at work.”

The Judicial Training Institute shall be leveraged to be
the national legal academic and training center to provide
opportunity for judges to conduct research and carry out
academic work, aside from case adjudication.
Efficient manpower planning and staffing shall be conducted
for suitable workload and higher competency in delivering
justice to people.
Physical and mental development for court officers shall be
encouraged for work-life balance.
Fair career advancement for court staff members shall be
fostered with appropriate remuneration in the light of
competency, responsibility and length of service.
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ส่วนร่วม

“สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม”

สร้ า งช่ อ งทางการมี ส่ ว นร่ ว มที่ เข้ ม แข็ ง อย่ า งเป็ น ระบบสำ � หรั บ บุ ค ลากร
ภายในเพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความรักสามัคคี
สร้ า งการรั บ รู้ ลดช่ อ งว่ า ง และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มสำ � หรั บ บุ ค ลากร
ภายนอกในรู ป แบบที่ เ หมาะสมเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาและ
การพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน
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Involvement

“The awareness and involvement of people in justice
shall be strengthened.”

A strong and systematic channel shall be established for
the best interest of the court staff members at all levels.
Communication and appropriate collaboration with public
shall be encouraged to bridge the gap so as to strengthen
public trust, confidence and involvement in sustainable
development of the Court of Justice.
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