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

ภาค 3

นครราชสีมา 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอชุมพวง 23 กย.48 หอประชุมมีที่ว่าการ อ.ชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นายเคลื่อน คําผง 12 086-2512476 อําเภอ

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเสิงสาง 29ก.ย48 ศูนย์ประสานงาน อบจ.เสิงสางอาคารศูนย์ประสาน เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา บุญเลี้ยง จําปีกลาง 24 085-2089621 อําเภอ

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขามเฒ่า 28พย.48 อบต.มะขามเฒ่า มะขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา นายสมาน พิสูจธรรม 25 080-1570512 ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.พระพุทธบาท 14พย.48 อาคารที่ทําการ อบต.พระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นายประภาส รอดประพัฒน์ 9 085-1044659 ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําบ้านสนวน 22-ก.พ.-49 ศาลาประชาคมบ้านสนวน 4 หนองไข่น้ํา เมือง นครราชสีมา นายชัย พบด่าน 9 086-2590322 หมู่บ้าน

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําอําเภอปักธงชัย 27กพ.49 อาคาร อบจ.นครราชสีมา เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา สามารถ ทรงศีล 2 081-9663302 อําเภอ

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเมือง 7-ก.พ.-55 อาคารประชาคม.คุมประพฤติ จ.นครราชสีมา สุรนารายณ์ เมือง นครราชสีมา นางรุ่งทิวา บุญมีมิไชย 2 080-7988794 อําเภอ

8. ศูนย์ยุติธรรมชะมชนตําบลหนองหอย 9-ก.ค.-50 ศาลาประชาคมบ้านหนองหอย 7 หนองไข่น้ํา พระทองคํา นครราชสีมา นายสนิท ไชยณรงค์ 3 089-5824217 ตําบล

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําบ้านโนนกราด 19. มี.ค.49 ศาลาประชาคมบ้านโนนกราด 1 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นายประคอง เจียกงูเหลือม 12 087-2463256 หมู่บ้าน

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภิพิมาย 23-มี.ค.-50 ศาลาการเปรียญวัดเดิม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นายสุนัย อยู่สุข 18 083-3776223 อําเภอ

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําตําบลนิคมสร้างตนเอง 25-เม.ย.-51 ศูนย์การเรียนรู้สร้างอาชีพ 8 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นายอาจ สระหิน 3 089-5790945 ตําบล

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอห้วยแถลง 16-มิ.ย.-52 หอประชุมอําเภอห้วยแถลง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา นายวิชิต สุปะมา 10 088-3703959 อําเภอ

13.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอุดมทรัพย์ 14-มิ.ย.-53 อบต.อุดมทรรัพย์ อุดมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา นายคําแสน รักษากิ่ง 10 087-0603544 ตําบล

14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําตําบลท่าเยี่ยม 17-ต.ค.-50 อบต.ท่าเยี่ยม ท่าเยียม โชคชัย นครราชสีมา นายนิวัติ จีนดอน 8 081-0629434 ตําบล

15.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําตําบลมาบตะโกเอน 3-มี.ค.-49 อบต.มาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา นายสมหมาย พรมสุขกาย 3 081-2648179 ตําบล

สีคิ้ว 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลาดบัวขาว 24 ก.ย. 2549 ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา นายศรวัลย์ ถิรวัฒน์ธนนาก -

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังไทร 9 ก.ย.2553 หอประชุตําบลวังไทร วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นายสมโภชน์ พลจันทึก √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองสาหร่าย 20 เม.ย. 2551 หอประชุมเก่า สนง.อัยการปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นายสําเริง เกตุทองคํา - √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองหญ้าขาว 5-ก.ย.-49  ศาลาประชาคมบ้านคลองยางพัฒนา 14 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา นางสายทอง เร็วจันทึก 14

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําอําเภอด่านขุนทด 19-ก.ย.-49 ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. สํานักงานที่ดิน จ. นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นายมานพ จันทสิทธิ์ 39 √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจําอําเภอปากช่อง 29-ก.ย.-49 หอประชุม(เก่า) หลังสํานักงานอัยการปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นายปราณีต ศิริภูล 33 √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอสูงเนิน 19 ม.ค.2552 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นายหิรัญกฤษฎิ์ รุ่งโรจน์วรกุล -

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง

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

บัวใหญ่ 1.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอประทาย ก.ค.2549 ที่ว่าการอําเภอประทาย  - ประทาย นครราชสีมา นายโกวิทย์ สุวรรณวิโรจน์ 10 คน อําเภอ

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกกลาง 9-ก.ย.-50 อาคารศูนย์จําหน่ายสินค้าโอท๊อปประจําหมู่บ้าน ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา นายเสาะ เกษฒศิลป์ 12 คน ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตลาดไทร(บ้านเอราวัณ) 9-ก.ย.-50 อาคาร อบต.วังไม้แดง วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา นายก๊าส ปะตมทะยัง 7  คน ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังไม้แดง 9-ก.ย.-50 อาคาร อบต.ทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา นายสี ยางนอก 4  คน ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําลทุ่งสว่าง 9-ก.ย.-50 อาคาร อบต.ขุนทอง ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา นายสมร ชาตรี 11  คน ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขุนทอง 9-ก.ย.-50 อาคาร อบต.หนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นายสัมพันธ์ ไร่ดี 21 คน ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองแจ้งใหญ่ 9-ก.ย.-50 อาคาร อบต.บัวใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นายจีระศักดิ์ วัชรภิรมย์ 11 คน ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบัวใหญ่ 9-ก.ย.-50 อาคาร อบต.เมืองพะไลบัวลาย บึงพะไล บัวลาย นครราชสีมา นายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุล 19 คน ตําบล √

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองบัวลาย 9-ก.ย.-50 ลานอเนกประสงค์บ้านโนนกอก สามเมือง กิ่งอําเภอสีดา นครราชสีมา นายหมายอินทร์ แก้วดอนรี 21  คน อําเภอ √

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสามเมือง 9-ก.ย.-50 อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เมือง บัวใหญ่ นครราชสีมา นายสิทธิโช ลิ้มสุวัฒน์ 15 คน ตําบล √

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองบัวใหญ่ 9 ก.ค.2551 อบต.เมืองคง เมืองคง คง นครราชสีมา นายวิชัย ชินนอก 19  คน ตําบล √

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเมืองคง 16 มิ.ย.2551 อบต.หนองบัว หนองบัว คง นครราชสีมา นายสําราญ ตากิ่มนอก 20  คน ตําบล √

13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบัว 14 ส.ค.2551 อบต.สําพะเนียง สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา นายเกษม ด้วงจอดนอก 13  คน ตําบล √

14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพะเนียง 30 มิ.ย.2551 อบต.ห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา นายสงวน  สิทธิดา 7  คน ตําบล

15. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลห้วยยาง 26 ส.ค.2551 อบต.ดอนยาวใหญ่ ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา นายสุทน ทองดีนอก 33 คน ตําบล √

16. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนยาวใหญ่ 10-ก.ค.-52 อบต.หนองบัวสะอาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา นายสมพงษ์ ทองพันธ์ 19 ตน ตําบล
17. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองบัวสะอาด 16-ก.ค.-52 อบต.ด่านช้าง ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา จ.ส.อ.ลอย  พิศนอก 16 คน ตําบล

18. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่านช้าง 26-ส.ค.-53 ฉางข้างบ้านเสมาใหญ่ เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นายเพิ่มพร ดีใหม่ 21 คน ตําบล √

19. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเสมาใหญ่ √

 20.ตําบลโนนทองหลาง 9 ก.ย.2554 อบต. โนนทองหลาง โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 

อุบลราชธานี 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดลาด 17-ก.ค.-50 กุดลาด เมือง อุบลราชธานี  - 28  -

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลถ้ําแข้ มิ.ย.-50 ถ้ําแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี  - 15  -

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าหลวง 30-เม.ย.-50 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี  - 15  -

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบุ่งมะแลง 29-มิ.ย.-50 บุ่งมะแลง กิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี  - 15  -

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไร่ใต้ 25-มิ.ย.-50 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี  - 15  -

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสําโรง 19-มิ.ย.-50 สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี  - 15  -

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ว่าการอําเภอน้ํายืน 19-ก.ย.-48 ที่ว่าการอําเภอน้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี  - 15  -

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนวัดวังยาว 20-ก.ย.-48 วัดวังยาว บุ่งหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี  - 14  -

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลขามป้อม 3-ก.ค.-51  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี  - 17  -

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง
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10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลคอนสาย 22-ธ.ค.-51 วัดป่าหนองบัว คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี  - -  -

11.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไร่น้อย 3-ก.ค.-52 องค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย(เก่า) ไร่น้อย(เก่า) เมือง อุบลราชธานี  -  -

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแสนสุข 30-มิ.ย.-51 ที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี  - 29  -

สุรินทร์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเมืองแก 9 ก.ค 50 132 เทศบาลเมืองแก  - 16 หมอแต้ เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ นายนิสิต พานิชกิจเจริญ 20 คน 086-8712156 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกสะอาด 19 มิ.ย 51  - อบต.โคกสะอาด  - 1 โคกสะอาด โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ นางเบญจมาศ  โคตะ 30 คน 085-0246838 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตรวจ 29 ส.ค 51  - อบต.ตรวจ  - 13  - ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ นายทอน  ปํญญาฉลาด 15 คน 080-1617098 ตําบล

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลด่าน 28 ก.ค 52  - ศาลากลางหมู่บ้าน  - 17 โนนสําราญ ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ นายนอง  ผิวงาม 22 คน 084-4795360 ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบุฤาษี 20 ก.ค 52  - ศาลากลางหมู่บ้าน  - 5 บ้านผึ้ง บุฤาษี เมือง สุรินทร์ นางธัญญธร  หฤทัยถาวร 17  คน 086-8674692 หมู่บ้าน √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลรัตนบุรี 17 ส.ค 53  - อบต.รัตนบุรี  - 15  - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ นางไพรินทร์  ศรีไสว 15 คน 086-8540204 ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลตาตุม 24 ส.ค 53  - อบต.ตาตุม  - 16 ตาตุม ตาตุม สังขะ สุรินทร์ นายเงิน  เอกลาภ 21 คน 086-8716542 ตําบล √

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองคูน้อย 10 พ.ค 50 99  -  - 2 หนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ นายสุนทร  ธรรมนาม 13 คน 085-4170508 หมู่บ้าน √

บุรีรัมย์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลร่อนทอง 25 กค.49  - อบต.ร่อนทอง ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ นายสมศรี  ทองหล่อ 16 081-9676430 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอนาโพธิ์ 25 กย.50 ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอําเภอนาโพธิ์ 13 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ นายคําผง  นิมิต 25 089-8460938 อําเภอ √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลําดวน 5 กย.51 อบต.ลําดวน ลําดวน กระสัง บุรีรัมย์ นายพงษ์ศักดิ์  วิสารัตน์ 16 089-2645650 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 20 กย.51 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบุลําดวนเหนือ บุลําดวนเหนือ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ นายธงชัย  ลัทธิ 14 044-613322 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตาด 9 กย.51 ศูนย์การเรียนรู้ตําบลหนองตาด หนองตาด เมือง บุรีรัมย์ นายค้ํา  วิชาพูล 20 081-0737073 ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกลันทา 21 สค.52 ศาลาประชาคมหมู่บ้านร่องหมากน้อย 12 ร่องหมากน้อย กลันทา เมือง บุรีรัมย์ นายไสว   ดวงน้อย 27 089-8642821 ตําบล

ศรีสะเกษ ไม่ส่งรายชื่อศูนย์มา

ยโสธร 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนเปือย 25 พ.ค.48 ที่ทําการ อบต.โนนเปือย 1 โนนเปือย โนนเปือย กุดชุม ยโสธร นายเฉลา บุญทรัพย์ 28 085-0576133  - √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกุดแห่ 22 ก.ค.49 ที่ทําการ อบต.กุดแห่ 5 กุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร นานนารถ ไชยสุทธิ์ 31 045-782102  - √

3. ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตําหนองหิน 24 ก.ค.49 ที่ทําการ อบต.หนองหิน 1 หนองหิน หนองหิน เมือง ยโสธร นายจันทร์ ทั่งทอง 21 045-737090  - √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองเป็ด 24 ก.ค.49 สถานีตํารวจชุมชน ต.หนองเป็ด 1 หนองเป็ด หนองเป็ด เมือง ยโสธร นายเวชพิบูลย์ โซ่ทอง 15 086-2562907  - √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุมชนศรีฐาน 1 ก.พ.50 ที่ทําการ อบต.ศรีฐาน 1 ศรีฐาน ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร นายไสว จันทร์เหลือง 22 081-4704520  - √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคุ้มบ้านใต้สามัคคี 10 ต.ค.50 เลขที่ 190 ถ.ศรีสุนทร - คุ้มบ้านใต้ ในเมือง เมือง ยโสธร นายเศรษฐี สุรศิลป์ 23 081-9554296  - √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลกระจาย 17 ต.ค.50 ที่ทําการ อบต.กระจาย 2 คําเกิด กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร นายวิชา ป้องกัน 20 086-8727845  - √

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง



สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

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

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาสะไมย์ 25 ก.ย.50 ที่ทําการ อบต.นาสะไมย์ 13 นาสะไมย์ นาสะไมย์ เมือง ยโสธร นายสมร ประทุมวัน 15 087-8762466  - √

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสามแยก 24 ก.ย.51 ที่ทําการ อบต.สามแยก 12 สามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร นายชาลี จารสาร 15 045-781528  - √

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลสามแยก 24 ก.ย.51 หอประชุมเทศบาล ต.สามแยก 1 สามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร นายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิธ 17 045-781919  - √

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลค้อเหนือ 24 ก.ย.51 ศาลาอีสานเขียว(อบต.เก่า) 2 ค้อใต้ ค้อเหนือง เมือง ยโสธร นายจรัญ กาญจนสาธิต 19 087-2313345  - √

12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดงแคนใหญ่ 18 ก.ย.52 ที่ทําการ อบต.ดงแคนใหญ่ 11 ดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คําเขื่อนแก้ว ยโสธร นายสุรพล บุญสาร (รองประธาน) 15 081-0700632  - √

13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอค้อวัง 8 ก.ค.53 อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ต.ค้อวัง 7 ค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร นางรัชนาตย์ พรมลี 15 083-7339287  - √

อํานาจเจริญ 1.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ไก่คํา 15/1/2551 เทศบาลต.ไก่คํา ไก่คํา เมือง อํานาจเจริญ นายมัจฉา กุลบุตร ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.นายม 9/5/2550 เทศบาลต.นายม นายม เมือง อํานาจเจริญ นายทนงศักดิ์  อรกูล ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.นาหมอม้า 13/3/2550 อบต.นาหมอม้า นาหมอม้า เมือง อํานาจเจริญ นายพิชัย คุ้มผล ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ไม้กลอน 21/6/2550 อบต.ไม้กลอน ไม้กลอน พนา อํานาจเจริญ นายสัวสดิ์  ทองเบ้า ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.ลืออํานาจ 22/12/2551 เทศบาลต.อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ นายไชยะ  เกตุเตียน อําเภอ √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.แมด 6/7/2549 อบต.แมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ นายทองพูล  ก้อนแก้ว ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.สร้างถ่อน้อย 17/2/2553 อบต.สร้างถ่อน้อย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อํานาจเจริญ นายอดิพร รักษาศรี ตําบล

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.นาเวียง 24/2/2553 อบต.นาเวียง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ นายอาคม  บุตรสาร ตําบล

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต.ป่าก่อ 17/12/2551 อบต.ป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ นายใสวัฒน์ มุละชีวะ ตําบล

ชัยภูมิ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโคกน้อย 12-ก.พ.-52 ศาลาชุมชน 16 โคกน้อย ในเมือง เมือง ชัยภูมิ เกรียงศักดิ์ ศรีอรุณ 15 085-2065845 หมู่บ้าน

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโนนสะอาด 23-ส.ค.-50 อบต.โนนสะอาด 4 โนนสะอาด โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สนาม พึ่งไพศาล 16 081-3604974 ตําบล

3.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านผือ 23-มิ.ย.-48 ศาลาประชาคม 5 ผือ กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ วัชรพล ธงภักดิ์ 20 080-1719156 หมู่บ้าน √

4.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนโป่งนก 20-ม.ค.-53 อบต.โปงนก 1 โป่งนก โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสากล สิงห์หนองโดน 15 – ตําบล

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองน้อยใต้ 20-ก.ค.-46 ศาลาประชาคม 3 เมืองน้อยใต้ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ รําพรรณ กิติวิริยไพศาล 10 084-9589642 หมู่บ้าน √

6.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวังตะเฆ่ 28-ก.ย.-52 ศาลาประชาคม 1 วังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สมบูรณ์ หนุนตะกู 30 087-4405847 ตําบล √

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองเขื่อง 23-มิ.ย.-48 ศาลาประชาคม 16 หนองเขื่อง กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 19 – หมู่บ้าน

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองไผ่ 25-ก.ย.-51 อบต.หนองไผ่ 4 หนองไผ่ หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ ปรีชา บุญเสริม 28 089-5824809 ตําบล

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนห้วยบง 21-ก.ค. อบต.ห้วยบง 2 ห้วยบง ห้วยบง เมือง ชัยภูมิ อุบล ดวงโกสม 19 087-8799523 ตําบล √

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนห้วยแย้ 25-ส.ค.-52 ศาลาประชาคม 1 ห้วยแย้ ห้วยแย้ เมือง ชัยภูมิ เหลือง แจ้งห้วย 31 080-1541655 ตําบล √

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง



สํานักงาน รายชื่อศูนย์ วันที่เปิดศูนย์ ประธานศูนย์ กรรมการศูนย์ หมายเลข ระดับของศูนย์

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

ภูเขียว 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตูม 26/8/2552 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกุง โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ นายเรืองฤทธิ์ บุญกัน 15 089-9459513 ตําบล √

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านหัน 25/3/2553 อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยแก้ว ห้วยแก้ว ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ นายวิชัย พลอยปัทมวิชิต 15 081-9755194 ตําบล √

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอเกษตรสมบูรณ์ 1/7/2551 อาคารร้านค้าชุมชนบ้านสระ 7 สระ โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายอุดม เสียนาสระ 21 ตําบล √

4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลวังชมภู 1/7/2552 ศาลาประชาคมบ้านทุ่งม่อง 4 ทุ่งม่อง บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายประยงค์ อุ่นเพชร 17 087-4948377 ตําบล √

5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุ่งพระ 24/2/1950 องค์การส่วนบริหารตําบลบ้านยาง บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวร

นาเคนทร์แทนประธาน

เนื่องจากเสียชีวิตและยัง

ไม่เลือกใหม่

12 044-869100 ตําบล √

6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอ๓เขียง 24/11/1949 องค์การส่วนบริหารตําบลบ้านหัน บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายทองเหลือง กระแสหัน 14 081-0712121 ตําบล

7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกกุง 18/12/1950 ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทรงาม 11 ไทรงาม วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ 15 081-3903840 ตําบล

8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโนนกอก 27/3/1951 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ ว่าที่ร้อยตรีธาดา รัตนาธิวัฒน์ 27 081-5487477 ตําบล

9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเสือ 5/12/2549 การศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยอําเภอเกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายโสภา พรมราษฎร์ 13 089-6604612 อําเภอ

10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านยาง 23/3/1950 127/1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ราษฎร์บํารุง 2 ผักปัง ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ นายกุล กุลศักดิ์ศรี 9  044-861125 อําเภอ

11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านแก้ว - ศาลากลางบ้าน 4 บ้านแก้ง ภุเขียว ชัยภูมิ นายคําตา อินทร์ริทร์ 21 084-8341021 ตําบล

บุรีรัมย์ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองนางรอง 15/9/2554 สถาบันการชุมชนต้นแบบ บ้านถนนหัก ชุมชนถนนหัก ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ นางสํารวยโลห์นารายณ์ 25 0862646900 ตําบล √

(สาขานางรอง) 2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอปะคํา 24/8/2554 ศาลาประชาคมอําเภอปะคํา ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย์ นายอุเทน  สานกล้อง 17 0894276378 อําเภอ

3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภโนนดินแดง 20/8/2554 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่  8  8 บ้านโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ นายบุญพรม  กิ่งแก้ว 0821505421 อําเภอ

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  เมษายน   2555

                            หมายเหตุ  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตาม ว.12 ลงวันที่ 2  มีนาคม  2555

ที่อยู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับความเข็มแข็ง


