
สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ภาค 4

ขอนแก่น 1.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภออุบลรัตน์ 2/11/2549 สนง.เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น นายคําฟอง  เกียรติสุนทรกุล 22 086-2409628 อําเภอ √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาคํา 8/12/2549 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา 1 นาคํา นาคํา อุบลรัตน์ ขอนแก่น นายคําฟอง  เกียรติสุนทรกุล 15 086-2409628 ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเสียว 3/9/2550 77 13 เสียว วังชัย น้ําพอง ขอนแก่น นายโชติ  ทองหล่อ 20 083-1509877 หมู่บ้าน √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองโก 28/9/2550 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโก 18 หนองโก หนองโก กระนวน ขอนแก่น นายมะนัส  อุทัยแสง 36 081-3691913 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลชุมแพ 10/10/2550 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 1 แห่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน นายสมกัน  ศิลา 17 081-6703933 ตําบล √

6.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านพระคือ 28/12/2550 48 ศาลาประชาคม 3 พระคือ พระลับ เมือง ขอนแก่น นายบุญธรรม  โยคุณ 22 087-8618909 ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหินตั้ง 24/7/2551 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลหินตั้ง 1 หินตั้ง หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น นายทวี   พืชผักหวาน 24 ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองขาม 19/8/2551 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 12 หนองขาม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น นางสุลภา  เถาทวงษ์ 29 081-3205363 หมู่บ้าน

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านดง 4/3/2552 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 14 บ้านดง บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น นายเชิดชัย   ฐานะ 15 087-8677047 ตําบล

10.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเพ็กใหญ่ 14/9/2552 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ 5 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น นายคําบุ่น  พิมพ์ทํามา 16 081-0569508 ตําบล

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีบุญเรือง 15/9/2552 วัดบึงแก้ว 9 บึงแก้ว ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น นายสมจิตร   จันทร์ศรี 17 081-0606820 ตําบล √

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบัว 28/9/2552 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 8 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น นายบัวรอง   อันทะผลา 16 083-3515122 ตําบล √

13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลภูเวียง 17/8/2553 สนง.องค์การบริหารส่วนตําบลภูเวียง 6 หนองหญ้าปล้อง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น นายสุภาพ  เทศสาย 12 083-3264161 ตําบล √

14.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านโนนทัน 26/5/2554 ศาลาร่มเย็นชุมชนโนนทัน 3 3 โนนทัน ในเมือง เมือง ขอนแก่น นางสมจิตต์  เหลาพันนา 7 089-2795560 หมู่บ้าน √

อุดรธานี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอประจักษ์ศิลปาคม  ๑๐ มิ.ย.๔๙ ๑๑๓  -  - ๑ ดอนกลาง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี นายประภาส  อําคา ๒๐ ๐๘๔๗๐๘๒๓๒๓ อําเภอ

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอกุมภวาปี  ๑๐ มิ.ย.๔๙ ๔๔ วัดพระแมว  - ๖ สวนมอญ เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี นายทองส่าน  แน่นอุดร ๑๘ ๐๘๗๘๖๒๑๔๕๔ ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหนองหาน (ต.หนองไผ่)  ๑๐ มิ.ย.๔๙  - ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน ๙ เพ็ก หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี นายสุนทร  รสดี ๑๔ ๐๘๙๘๔๑๔๓๖๙ ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมือง (ต.สามพร้าว)  ๒๙ ส.ค.๕๐  - อบต.สามพร้าว  - ๒ สามพร้าว สามพร้าว เมือง อุดรธานี นายบุญหนา  ศรีนังคะมาลี ๕๒ ๐๘๑๒๖๓๖๓๖๙ ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอหนองหาน (ต.บ้านเชียง)  ๒๗ มิ.ย.๕๑  - สนง.เทศบาลต.บ้านเชียง  - ๑ เชียง บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี นายเศวตฉัตร   บรรเทาทุกข์ ๑๕ ๐๘๖๒๒๑๓๓๓๑ ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอบ้านผือ  ๑๔ ก.ค.๕๓  - ศาลาประชาคมบ้านถ่อนใหม่  - ๑๔ ถ่อนใหม่ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี นางวันเพ็ญ     จันทร์ปุ่ม ๒๘ ๐๘๓๓๓๒๑๘๓๙ อําเภอ √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโพนบก  ๑๓ ก.ย.๕๓  - ศาลาประชาคมชุมชนโพนบก  - ๔ โพนบก หมากแข้ง เมือง อุดรธานี นายประไพ   มาสอน ๑๒ ๐๘๙๘๖๒๗๙๐๙ หมู่บ้าน √

มหาสารคาม 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเขวา 6-ส.ค.-50 อ.บ.ต.เขวา เขวา เขวา เมือง มหาสารคาม นายบุญเหลือ  พลเสน 38 089-2759287 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกก่อ 17-มิ.ย.-52 อ.บ.ต.โคกก่อ โคกก่อ เมือง มหาสารคาม นายสุพจน์  พิลาแดง 17 081-8732918 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนหว่าน 26-มิ.ย.-52 อ.บ.ต.ดอนหว่าน ดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม นายสมพิษ  นันตะนะ 21 081-7498996 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบัวค้อ 28-พ.ค.-52 อ.บ.ต.บัวค้อ บัวค้อ เมือง มหาสารคาม นายบุญเลิศ  ประโยริด 19 084-4975817 ตําบล √

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

รายชื่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน



สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองโน 22-มิ.ย.-52 อ.บ.ต.หนองโน หนองโน เมือง มหาสารคาม นายวิทย์  พารหาร 19 089-8469767 ตําบล

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมหาชัย 5-ก.ย.-49 วัดมหาชัย มหาชัยดําริห์ ชุมชนมหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม นายภาณุมาศ  อักขระจันทร์ 10 081-0607960 หมูบ้าน √

สกลนคร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาหัวบ่อ 9 ส.ค. 49 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาหัวบ่อ 5 บ้านตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร นายสามรถ ไชยตะมาตย์ 9 081-0608764 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังยาง 9 ส.ค. 49 อาคารองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ (หลังเก่า) 1 บ้านไร่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร นายณรงค์  ไชยเชษฐ์ 9 084-7925884 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตองโขบ 24 ก.ค. 51 อาคารองค์การบริหารส่วนตําบลวังยาง (หลังเก่า) 7 บ้านวังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร นายสรักษ์       ธิวะโต 9 087-4341584 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไร่ 29 ก.ค. 51 เทศบาลตําบลตองโขบ 8 บ้านตองโขบน้อย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร นายประดิษฐ์  แก้วกิ่ง 9 084-7874569 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเต่างอย 27 ส.ค. 52 วัดศิริมังคละ 1 บ้านเต่างอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร นายเกษม     เคนะอ่อน 13 087-9556304 ตําบล √
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเจริญศิลป์ 5 ส.ค. 53 วัดเจริญศิลป์ 2 บ้านเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร นายวรรณชัย  แพงพา 11 085-4651835 อําเภอ √

ร้อยเอ็ด 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพนทอง  ๙ ก.ย. ๒๕๕๓ ๒  -  - ๔ เดื่อ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด น.ส.สมจิต  พลเยี่ยม ๑๖ ๐๘๑-๙๗๕๙๕๒๖ อําเภอ √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสะนกแก้ว  ๙ ก.ย. ๒๕๕๓ ๑๐๗  -  - ๑ หนองนกเป็ด สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด นางกาญจนา ยวนยี ๑๓ ๐๘๔-๒๗๐๗๕๙๕ ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสีแก้ว  ๙ พ.ค. ๒๕๕๐ ๔๗  -  - ๙ โนน สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด นายทรงฤทธิ์ อุทัยขาม ๑๖ ๐๘๙-๙๙๒๑๕๖๖ ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสะอาดสมบูรณ์  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๙  ๔/๒  -  - ๔ แมต สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด นายมงคล  ไชยสัตย์ ๑๖ ๐๘๑-๙๗๕๓๙๖๔ ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลอาจสามารถ  ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๒ ๗๕  -  - ๖ หงษทอง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด นายสมศรี  ไชยแสงบุญ ๑๑ ๐๘๓-๙๑๗๒๘๘๖ ตําบล √

กาฬสินธุ์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองห้าง 18 ส.ค. 52 อบต.หนองห้าง หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ นายถาวร สุระเสียง 15 085-6465369 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลห้วยโพธิ์ -/-/2550 133/* เทศบาลห้วยโพธิ์ 10 ดงกลาง ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ บุญสี  สงวนสินธุ์ 16 081-7710036 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหัวงัว 5 ก.ย. 51 ที่ทําการ อบต.หัวงัว หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ นายดุสิต  ภูไกลาศ 15 084-6859189 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเหล่าใหญ่ 18-ส.ค.-52 สํานักงาน อบต.เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ นายสุวัฒน์  บุญอาษา 15 084-7892731 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอห้วยเม็ก 12-ธ.ค.-49 สนง.เทศบาลตําบลห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ นางรัชนี  เสนฤทธิ์ 15 087-2206542 อําเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 21 ก.ย.2553 วัดหอไตรปิฏการาม เมืองกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ นางดวงฤดี กาญจันดา 15 043-813411 ตําบล √

มุกดาหาร 1. ศูนย์ยุติธรรมตําบลคําชะอี ๒๕-ก.ย.-๒๕๕๐ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี ห้วยทราย คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร นายวิมล สุวรรณไตรย์ ๑๘ ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมตําบลคําอาฮวน ๒๕-ก.ย.-๒๕๕๑ ที่ทําการเทศบาลตําบลคําอาฮวน คําอาฮวน คําอาอวน เมือง มุกดาหาร นายทวี กิ่งคําวงค์ ๑๒ ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมตําบลคําป่าหลาย ๐๕-ก.ย.-๒๕๔๙ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําป่าหลาย คําป่าหลาย คําป่าหลาย เมือง มุกดาหาร นายสุภี พันธุพาน ๑๗ ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมตําบลโนนยาง ๐๖-ส.ค.-๒๕๕๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร นายคํามี สุวรรณไตรย์ ๑๕ ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมตําบลบ้านเป้า ๐๖-ส.ค.-๒๕๕๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า บ้านเป้า บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร นายอุทาน อาจวิชัย ๒๑ ตําบล

6. ศูนย์ยุติธรรมตําบลผึ่งแดด ๐๘-ก.ย.-๒๕๔๙ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลผึ่งแดด โนนตูม ผึ่งแดด เมือง มุกดาหาร น.ส.นุชจิรา จันทรสาขา ๒๐ ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมอําเภอนิคมคําสร้อย ๑๖-ก.ย.-๒๕๕๓ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม (วัดหลวง) นิคมคําสร้อย นิคมคําสร้อย มุกดาหาร นายประหยัด อรบุตร ๑๔ ตําบล

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง



สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

หนองบัวลําภู 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดจิก ๙ .สิงหาคม .๔๙ ๒๖๑ - ๒ ทุ่งโปร่ง กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู นายจักรพงศ์ โสนะแสง ๑๕ ๐๘ - ๑๙๖๕ - ๕๙๗๕ ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบัวลําภูใต้ อ.ศรีบุญเรือง ๒๓ .กันยายน .๕๐ - ศาลาประชาคม ๑ หนองบัวใต้ หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นายแก้ว บุตรวงศ์ ๑๕ ๐๘ - ๗๘๖๓ - ๔๒๙๓ ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาแก ๑๙ .กันยายน .๕๑ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ นาแกเหนือ นาแก นาวัง หนองบัวลําภู นายสง่า  อาจหาญ ๑๕ ๐๘ - ๙๒๗๓ - ๖๗๖๓ ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังปลาป้อม ๑๙ .กันยายน .๕๑ - วัดศรีสว่างประจันตเขต ๓ วังปลาป้อม วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลําภู นายมานิตย์ ไชยสงคราม ๑๕ ๐๘ - ๗๒๒๐ - ๘๕๘๙ ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านถิ่น ๒๗ .กรกฎาคม .๕๒ - ศาลากลางบ้าน ๕ โสกก้านเหลือง บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู นายทอง  ดวงตา ๑๕ ๐๘ - ๕๖๙๓ - ๗๑๙๔ ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดดู่ ๒๘ .กรกฎาคม .๕๒ - สภาชุมชนหมู่ที่ ๒ ๒ กุดดู่ใต้ กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู นายบัวพันธ์ วงศ์อนุ ๑๕ ๐๘ - ๑๒๙๖ - ๔๐๘๑ ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนสัง ๓๑ .กรกฎาคม .๕๒ - วัดศิริชัยเจริญ ๑๐ โนนสัง โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู นางสําราญ ไชยสิทธิ์ ๑๕ ๐๘ - ๕๒๕๖ - ๓๘๙๙ ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่านช้าง ๑๗ .มิถุนายน .๕๓ - อบต. ด่านช้าง ๑๒ โป่งแค ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลําภู นางจําปา ถาโคตรจันทร์ ๑๕ ๐๘ - ๙๘๖๑ - ๓๒๕๙ ตําบล √

นครพนม 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านกลาง 24-มิ.ย.-49 วัดโกศลมัฌชิมาวาส 4 บ้านกลาง บ้านกลาง เมือง นครพนม นายอนันต์   บ้านกลาง 15 081-0574625 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคําเตย 2-ก.ย.-49 วัดปราโมทย์อันธวัน 4 คําเตย คําเตย เมือง นครพนม นายอินทร      บัวดา 15 087- 9485 919 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโพนบก 11-ก.ค.-50 อบต.โพนบก 1 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม นายเฉลิมชัย    ดอนโหน่งชา 11 089-7931933 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองฮี 9-เม.ย.-51 ศาลาประชาคมบ้านหนองฮี 11 บ้านหนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม นายสุทิศ   คงอยู่ 24 085-7390997 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอธาตุพนม ๑๙๒๓๓ หอประชุมอําเภอธาตุพนม 6 บ้านธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นายเกษมศักดิ์    ปริปุญโญ 35 081-5443199 อาํเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาแก 7-พ.ค.-53 หอประชุมอําเภอนาแก 4 บ้านนาแก นาแก นาแก นครพนม นายปราจิตร    ตรีศรี 30 087-9444558 อาํเภอ √

หนองคาย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองกอมเกาะ 16 ต.ค. 49 อบต.หนองกอมเกาะ คุยนางขาว 3 หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย นายเชียง    วงหาจักษ์ 20 089-9376204 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเวียงคุก 13 ก.ค. 50 โรงเรียนเวียงคุก บ้านเวียงแก้ว 8 เวียงคุก เมือง หนองคาย นางสมิตา    กุลณาวรรณ 14 086-8638663 ตําบล

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลองห้อง 3  ส.ค. 50 อบต.โพนสว่าง 3 โพนสว่าง เมือง หนองคาย นายฉลอง   ราชนิช 14 083-1487374 ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพานพร้าว 5 ก.ย. 51 ที่ว่าการ อ. ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นายวิชัย    ศรีบุตรดี 15 089-5753456 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตําบลท่าบ่อ -/-/2552 อาคารกองสวัสดิการสนง.เทศบาลเมืองท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย นายมนัส    ปานขาว 14 081-7391388 อาํเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอโพนพิสัย 22 ก.ย. 53 ศาลาการเปรียญ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นายสมศักดิ์    สุวรรณรอด 15 085-0075958 อาํเภอ

บึงกาฬ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองเลิ29 ส.ค 2549 109 - - 10 เจริญสามัคคี หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ นายสนิท  ศรีชาทุม 12 0.00 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านโคกอุดม 23-ก.ย.-51 353 - - 1 โคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายอุดร ทรงศรี 11 "0-4248-0464,"08-7950-8041" ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสมสะอาด 17-ก.ย.-51 259 - 4 สมสะอาด พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายป๋อง สติบัญ 13 "0-4249-7600,""08-4420-8665",, ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านสามแยก 23 ก.ย 2551 353 - - 1 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายสมบูรณ์ หอมหวน 10 "08-6794-7567" ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านอุดมพร 23 ก.ย 2551 29 - - 9 อุดมพร พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายวีระศักดิ์ นาสมพงษ์ 10  - หมู่บ้าน √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านพรเจริญ 1 ก.ย 2551 141 - - 8 แก้วสมบูรณ์ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายประสงค์  คําคุณเมือง 13 หมู่บ้าน √

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง



สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

เลขที่ อาคาร ซอย/ถนน หมู่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพรเจริญ 3 ก.ย 2551 301 - - 10 พรเสริญ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายก้านก่อง  เกษงาม 9  - หมู่บ้าน √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านอุดมสุข 23-ก.ย.-51 172 - - 11 อุดมพร พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายประมวล  พรมสอน 13 หมู่บ้าน √

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสมสนุก 28-ก.ย.-53 56 - - 3 โนนนถวัลย์ สมสนุก ปากคาค บึงกาฬ นายเสริม โพธิ์น้ําเที่ยง 22 456.00 ตําบล

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีอุดม 23 ก.ย 2551 243 - - 3 ศรีอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ นายอนันต์ พรมสมบัติ 14 - หมู่บ้าน

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลศรีวิไล ธ.ค.-49 อาคารเทศบาลตําบลศรีวิไล - 1 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ นายอภิชาติ เหมือนแก้ว 14 - หมู่บ้าน

เลย 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาโป่ง 5-ก.พ.-50 187 8 หนองบอน นาโป่ง เมือง เลย นายเสวียน  จันทร์บุตรสา 14 085-0108831 ตําบล

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองหิน 12-มี.ค.-52 อบต.หนองหิน หนองหิน เมือง เลย นายละไมล์   สุขบัว 17 087-2390085 อําเภอ √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอวังสะพุง 4-พ.ค.-52 อาคารหอประชุมอําเภอวังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย นายวิชา   นครขวาง - 084-3932087 อําเภอ

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดป่อง 17-ก.ค.-52 17 ทับ 2 วิสุทธิเทพ ซ.2 ชุมชนบ้านใหม่ 1 กุดป่อง เมือง เลย นายเครื่อง  ลํามะยศ 12 042-812911 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอท่าลี่ 22-ก.ค.-52 เทศบาลตําบลท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ เลย นายสนิท  ศิริวงศ์ 24 087-3438633 อําเภอ

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอด่านซ้าย 18-ส.ค.-52 70 14 หัวนายูง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย สอ.รณยุทธ  สุขประเสริฐ 33 086-2187357 อําเภอ √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาดินดํา 11-ก.ย.-52 12 4 ห้วยม่วง นาดินดํา เมือง เลย นายสมาน  บุตรราช 17 085-8468843 ตําบล

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาด้วง 11-ก.ย.-52 297 3 นาด้วง นาด้วง เลย นายเซ็ง   ขะพินิจ 7 084-9556542 อําเภอ

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอภูเรือ 22-ก.ย.-52 อาคารศูนย์ประสานงาน กศน.ภูเรือ 1 ภูเรือ ภูเรือ เลย นายเที่ยง  ผดุงโกเม็ด 19 081-9652739 อําเภอ √

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาดอกคํา 14-มิ.ย.-53 อาคารเทศบาลตําบลนาดอกคํา(หลังใหม่) 1 ห้วยเตย นาดอกคํา นาด้วง เลย นายชาติชาย  สุจิมงคล 25 085-4648245 ตําบล √

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอปากชม 8-ก.ค.-53 อาคารหอประชุมอําเภอปากชม(หลังเก่า) ปากชม ปากชม เลย นายภิญโญ  ดีมั่น 25 042-813780 อําเภอ

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอภูกระดึง 10-ก.ย.-53 อาคารเอนกประสงค์บ้านวงเวียน 3 วงเวียน ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ดาบตํารวจวิจิตร  โชคเกื้อ 35 084-5114597 อําเภอ √

                            หมายเหตุ  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตาม ว.12 ลงวันที่ 2  มีนาคม  2555

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  เมษายน   2555


